Dinsdag 30 september 2014
20.00 uur "de Meet
Lezing KATJA STAARTJES : Great Himalaya Trail door Nepal,
een voettocht van 2000 kilometer.
Zij was in 1999 de eerste Nederlandse vrouw die de top van de Mount- Everest bereikte. We hebben het
over Katja Staartjes uit Okkenbroek, die in November 2001 voor de leden van het Nutsdepartement Bellingwolde schitterende beelden liet zien over de beklimming van de hoogste berg ter wereld.
Nadien beklom Katja enkele andere bergen hoger dan 8000 meter en leidde diverse expedities. Haar
meest recente project betreft de Nepal Traverse, een extreme bergtocht van 2000 kilometer door het gehele land Nepal, waarbij 125.000 hoogtemeters werden overbrugd, gelijk aan veertien keer de Everest
op en af ( vanaf zeeniveau) . De Nepal Traverse betreft een uitbreiding op de vermaarde Upper Great
Himalaya Trail.
In November 2013 legden Katja Staartjes en haar man Henk Wesselins de laatste meters af van de
Upper Great Himalaya Trail in het uiterste Oosten van Nepal . Wereldwijd zijn zij een van de eersten die
het gelukt is deze hele tocht te voltooien.
Katja Staartjes schreef over dit grote avontuur een nieuw boek: "Lopen over de grens", dat op 1 maart
j.l is verschenen. Eerder verschenen van haar hand de boeken: "Hoog spel" en "Topinspiratie".
In de komende lezing wordt u meegenomen op de Nepal Traverse aan de hand van prachtige beelden.
U krijgt een indruk van de Nepalese Himalaya met zijn gigantische variatie aan landschappen, de indrukwekkende ontmoetingen met de plaatselijke bevolking en de cultuur.
En van de grenzen die Staartjes en haar partner tegenkwamen. Laat u inspireren !

Donderdag 23 oktober 2014
20.00 uur "de Meet
Natuurfilmer LUC ENTING
Producent en natuurfilmer Luc Enting komt vanavond om te vertellen over zijn werk. Uiteraard laat hij
beelden zien van de vele producties van zijn hand. Luc Enting is een van de meest bekende Nederlandse natuurfilmers.
In 1996 brak hij door als natuurfilmer met de film: "Het Edelhert". Naast filmer ontwikkelde hij zich tot
producent van natuurfilms , documentaires en de Tv- serie: "Puur natuur". Enting wil met zijn films mensen, dieren en natuur dichter bij elkaar brengen. Het begrip natuur wordt in zijn films dan ook ruim geinterpreteerd. Hij wil met zijn werk de natuur in Nederland weer dichter bij de mens brengen,mensen bewust
maken en laten genieten van de natuur die ons land rijk is.
Het betreft hier de jaarlijkse gezamenlijke avond voor leden van het Nutsdepartement en leden en donateurs van IVN afd. Bellingwedde.
De organisatie is dit jaar in handen van het Nutsdepartement Bellingwolde.

op een tocht langs de rijke-cultuurhistorie van het land. Zijn ervaring is namelijk, al zo’n 35 jaar woonachtig
buiten Nederland, dat een ander volk leren kennen lukt niet langs de lijnen van de politiek en de economie, maar alleen via de kennis van de cultuur-geschiedenis.
In die geschiedenis huist de Rus en via zijn geschiedenis en rijke cultuur kun je in elk geval een tipje
van de sluier van het mysterie dat Rusland is oplossen. De boodschap is ; Rusland is niet te begrijpen,
je kunt slechts in Rusland geloven of niet. Ook in tijden dat het land in het wereldnieuws centraal staat,
zoals nu weer nadrukkelijk het geval is.

Dinsdag 25 november 2014
20.00 uur "de Meet"
MARCO HUMMELINK , Dia –presentatie en lezing betreffende de oversteek
van de Groenlandse ijskap.
Deze ski-expeditie vond plaats in de winter van 2012 en was geheel op eigen kracht.
Dus geen externe bevoorrading of ondersteuning door hondensledes of parasails.
Prachtige foto ‘s en boeiende verhalen over een 4 weken durend avontuur, nooit eerder door een Nederlander op deze manier volbracht.

Vrijdag 19 december 2014
20.30 uur "de Meet "
Speciaal voor de komende kerstdagen bieden wij u een gevarieerd, sfeervol kerstconcert aan met

TITY VEEN, de bekende zangeres uit Slochteren.
Tity Veen heeft haar sporen in de muziek al sinds vele jaren verdiend. Bij dit optreden wordt zij begeleid
door toetsenist Nico Nieuborg, eveneens een goede bekende in het vak. Samen zorgen zij ervoor dat u
een onvergetelijke avond zult hebben in de juiste kerstsfeer.

Zaterdag 3 januari 2015
20.00 uur "de Meet "
NIJJOARSVERZIEDE
" FOXHOL"
"PAS OP VOOR DE BUREN" blijspel in 3 bedrijven.

Met een optreden van de bekende toneelvereniging
Dit jaar spelen ze voor ons

Meeuwes Peetsma Muziek Producties tekent ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting.

Donderdag 6 November 2014
20.00 uur "de Meet "

Dinsdag 27 januari 2015
20.00 uur "de Meet"

Lezing PETER D ‘ HAMECOURT’' over Rusland, ingaan op vragen uit het publiek.

WILL & THEA KUIPER uit Leek.

Ondanks de rijke keuze aan literatuur over Rusland , ondanks de belangstelling voor de grote schrijvers
van dit land, vooral die uit de negentiende eeuw , dit immense land voor velen een mysterie blijft. En ondanks de stroom van informatie die in de actualiteit over de kijker, de luisteraar en de lezer wordt uitgestort over Rusland, blijft het land voor de meeste Nederlanders een grote onbekende.
De heer D’Hamecourt probeert zijn gehoor mee te nemen naar het gewone Rusland , niet het Rusland
van het Kremlin , maar het Rusland zoals hij dat al een kwarteeuw ervaart als inwoner van een klein
dorp op 120 km ten zuidwesten van Moskou. Dat niet alleen, hij probeert zijn gehoor ook mee te nemen

Trektocht door het echte Westen van de Verenigde Staten.
Tien jaar geleden waren ze al eens met veel succes bij ons met schitterende reisreportages.
Dit jaar zijn Will en Thea Kuiper weer van de partij met boeiende beelden van de Nationale Parken van
Amerika. Onderweg brengen ze natuurlijk ook een bezoek aan een aantal grotere steden zoals bijv.
Los Angeles ( met Hollywood), en San Francisco.
Al met al een kleurrijke presentatie , omlijst door prachtige muziek en ingesproken teksten.

Donderdag 12 februari 2015
20.00 uur "de Meet
Film over de afronding van het natuurgebied Ellersinghuizerveld met na de pauze
Groninger liedjes.
De provincie Groningen heeft er een nieuw natuurgebied bij. Eind December 2013 is de inrichting van
het laatste deel van het Ellersinghuizerveld in Westerwolde afgerond. Het Ellersinghuizerveld is een natuurgebied van 265 hectare. Het inrichtingsplan is gemaakt door de gebiedscommissie Westerwolde in
opdracht van de provincie Groningen .
Er werd van een en ander een prachtige film gemaakt door de heer ANTON TIKTAK, vertoond over de
realisatie van de verschillende fases.
Na de pauze kunt u genieten van de bekende zanger en tekstdichter HANS VAN DER LIJKE uit Appingedam met Grunneger liedjes. Hans van der Lijke ontving vorig jaar maart de K. ter LAAN prijs tijdens
de dag van de GRUNNEGER TOAL.

Dinsdag 3 maart 2015
19.00 uur "de Meet"
GERT VAN BEEK oud hoofdinspecteur bij de Amsterdamse politie;
presentatie over de ontvoering van de heren Heineken en Doderer.
Op 9 november 1983 verlaat biermagnaat Alfred Heineken zijn kantoor in Amsterdam. Buiten wordt hij
overmeesterd door een aantal mannen. Samen met Ab Doderer, zijn vaste chauffeur wordt hij een busje
ingesleurd en afgevoerd. Diezelfde avond ontvangt de politie een brief waarin de ontvoerders het losgeld
eisen: bijna 35 miljoen gulden.
Gert van Beek werkt op dat moment als hoofdinspecteur bij de Amsterdamse politie. Hij geeft leiding aan
het team dat de ontvoering moet beëindigen. In "Meneer Heineken het is voorbij" beschrijft Van Beek
drie uiterst spannende weken. Anders dan Peter R. de Vries in zijn bestseller, schetst hij de ontvoering
vanuit het perspectief van de Amsterdamse recherche. Hij laat zien voor welke complexe opdracht de
politie stond.
Hoe konden ze de ontvoerders te slim af zijn? Hoe hielden ze de vele media op afstand? En welke strategie zouden ze moeten volgen om Heineken en Doderer levend vrij te krijgen?
Op 30 november worden Heineken en Doderer gevonden in een loods niet ver van Amsterdam. Ze leven
nog. Twee van de vijf ontvoerders worden meteen gepakt, één meldt zich later vrijwillig bij de politie.
Ontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout ontkomen.
Zij worden na intensief speurwerk van de recherche in februari 1984 in Parijs opgepakt.

Vrijdag 13 maart 2015
20.00 uur "de Meet
Toneelgroep ‘t AOL VOLK ‘ uit Emmen.
Opgevoerd zal worden: "DE ERPELETERS" (de aardappeleters)
Drents blijspel van Harm Dijkstra

April 2014
In deze maand vinden weer de traditionele uitdagen plaats.
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