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Programma 32e filmseizoen 

(wijzigingen voorbehouden) 

Di. 3 september 2013 A royal affair (2012) 
Di. 1 oktober 2013          Moonrise Kingdom ( 2012) 
Di. 5 november 2013  Amour (2012) 
Di. 3 december 2013  Beasts of the southern Wild (2012) 
Di. 7 januari 2014 Dans la maison (2012)  
Di. 4 februari 2014  Anna Karenina  (2012) 
Di. 4 maart 2014 Jagten (2012)  
Di. 1 april 2014 Wuthering heights (2012)  
Di. 29 april 2014  Intouchables (2011)  
 
Locatie: Parochiehuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Abonnement € 39,00/pp, voor Nutsleden € 36,00, 

2e abonnement voor een partner  € 33,00. 
Rekeningnummer: 31.33.35.966 t.n.v. Filmkring Delden. 

Inlichtingen en aanmelding: 

Secretariaat, Villapark 13, 7491 BT Delden 
E-mail: filmkring@gmail.com 
 
 

 
 

Bernhardstraat 1, 7491 EA Delden,  tel. (074) 376 23 50 

Een school voor neutraal bijzonder basisonderwijs. 
Op school wordt gewerkt volgens het daltonsysteem. 
Dat betekent veel aandacht voor: 

 zelfstandigheid en plannen van opdrachten, 

 verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, 

 samenwerkend leren. 

Voor informatie:  E-mail: 

www.toonladder.nl directie@toonladder.nl 

 

 

NUT Departement Delden 

Algemeen 

Het Nut, zoals de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen vaak 
genoemd wordt, stelt zich ten doel het welzijn, in de ruimste 
zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. 
Het Nut heeft geen politieke of religieuze binding. 
Het Nutsdepartement Delden heeft ruim 500 leden. 
 
't Nut Delden verzorgt jaarlijks een cultureel programma. 
Voor algemene informatie over ‘t Nut in ‘t algemeen en van 
het Departement Delden in het bijzonder kunt u de website 
www.nutdelden.nl raadplegen. 
 
Contributie 

Gezinnen € 20,00 per (kalender)jaar 
Alleenstaanden € 12,00 per (kalender)jaar 
Rekeningnummer: 31.33.22.074 t.n.v. Nut Delden 
 
Bestuur  

Voorzitter 
Dhr. Leo Klomberg 
Fluitekruid 49, 7491 LZ Delden 
Tel. (074) 376 31 95, e-mail: l.klomberg@home.nl 

Secretaris  
Mevr. Miep Schutte-Houx 
Fluitekruid 13, 7491 LZ Delden 
Tel. (074) 376 22 56, e-mail info@nutdelden.nl 

Penningmeester 
Mevr. Henny Börgeling-Pol  
Emmastraat 7, 7491 EH Delden 
Tel.  (074) 376 30 60, e-mail: borgeling@hetnet.nl 
 

Leden  

Mevr. Toke Jonker 
Torenvalkstraat  20, 7491 ZS Delden 
Tel. (074) 376 41 33, e-mail: tokejonker@home.nl 

Dhr. Wim Boer, Schoppenstede 14, 7491 LK Delden  
Tel. (074) 376 62 79, e-mail: Wim766@gmail.com  

Mevr. Eva Morélis-Smit 
Weegbree 33,7491 LK, Delden 
Tel. (074) 376 32 67, e-mail: evagjsmit@gmail.com 

Dhr. Louis Kamp 
Torendijk 24, 7491EV, Delden 
tel. (074) 3761726, e-mail : louis.kamp@ziggo.nl 
 

Jaarprogramma
2013 - 2014 

(wijzigingen voorbehouden) 

 

 

 

       
 

 
 

AGENDA: 

 

Donderdag 12 september 2013                    Excursie 

Dinsdag 15 oktober 2013        Lezing   

Zondag 17 november 2013              Muziekmiddag  

Woensdag 11 december 2013             Lezing                                                                    

Woensdag 15 januari 2014              Jaarvergadering
                                                en Lezing  

Woensdag 12 februari 2014             Literaire avond  

Dinsdag 11 maart 2014       Muziektheater 

Dinsdag 8 april 2014                Lezing     

Vrijdag 16 mei 2014                                  Dagtocht         

 

 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

Departement Delden 
Opgericht: 5 april 1837 

http://www.toonladder.nl/
http://www.nutdelden.nl/
mailto:borgeling@planet.nl


Activiteiten 

 
 
Donderdag 12 september 2013  

Bezoek landgoed Singraven  
Ontvangst Singraven 13.45 uur    

We beginnen het nieuwe Nuts-seizoen met een bezoek aan 
het prachtige Landgoed Singraven in Denekamp, een 
boeiende start van het nieuwe seizoen. Het huis Singraven 
is in tweeërlei opzichten interessant. Enerzijds het 
monumentale pand op zich maar anderzijds ook de 
veelzijdige kunstzinnige verzameling die daarin is 
ondergebracht.  

 
Dinsdag  15  oktober 2013  

Lezing: Rutger Jan Schimmelpenninck 
Parochiehuis, aanvang  20.00 uur 

Aan de vooravond van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 
laat cultuurhistorica Edwina Hagen ons in deze lezing kennis 
maken met de “eerste president” van de republiek der 
Nederlanden, Rutger Jan Schimmelpenninck. Een 
sleutelfiguur in de ontstaansgeschiedenis van onze 
democratische rechtsstaat maar tevens ook de voorvader 
van de familie Schimmelpenninck in de Hof van Twente. 
Rutger Jan Schimmelpenninck was In die tijd Twentes meest 
vooraanstaande persoon in onze vaderlandse geschiedenis. 

  
Zondagmiddag 17 november 2013  

Muziekmiddag met Trio C tot de derde 
Parochiehuis, aanvang 15.00 uur 
 
Carel den Hertog: viool, Caspar Terra: klarinet, Coos Lettink: 

accordeon. 
De 3 C's kennen elkaar van jongs af aan en delen veel 
jeugdherinneringen. Ook in de muziek (sinds 1998 vormen  
ze een muzikaal trio) delen ze veel: hun inspiratie halen ze 
uit klezmer, balkan- en zigeunermuziek. En dan letterlijk: 
want als trio reisden ze samen oostwaarts richting o.a. 
Turkije, Iran, Pakistan en India. Wat hen nog meer bindt is 
hun werkwijze: geen imitatie van stijlen maar intuïtieve 
integratie van alle muzikale invloeden die op hen afkomen. 
Nitro-Nitro is het nieuwe programma van Trio C tot de 
Derde, met dit keer veel composities van eigen hand. 
Een in veel opzichten  spetterende muziekmiddag 

 
 

Woensdag  11 december 2013 

Lezing: Himalaya-Nepal  

bergbeklimmer Robert Eckardt 
Parochiehuis, aanvang 20.00 uur 

Een fascinerende lezing van bergbeklimmer en fotograaf 
Robert Eckardt waarin we kennis maken met de ijstoppen in 
de Himalaya maar tevens met de bergvolkeren en hun 
cultuur in Nepal. Kijk naar natuurfoto’s zoals u ze 
waarschijnlijk nog nooit eerder heeft gezien en luister naar 
de avonturen en het drama van een van Nederlands meest  
gedreven en succesvolle bergbeklimmers.  
 
 

Woensdag 15 januari 2014  

Jaarvergadering 
Parochiehuis, aanvang 19.00 uur  

Woensdag  15  januari 2014 
Lezing:  Chagall ongelooflijk veelzijdig 

Frans Wiersma 
Parochiehuis, aanvang  20.15 uur 
(aansluitend op de jaarvergadering) 
 
De Russisch/Franse schilder Marc Chagall (1887-1985) is 
zijn leven lang bezig geweest met de Joodse bijbel en het 
christelijk Nieuwe Testament. 
 Chagall heeft een heel eigen stijl die dromerig aan doet. Hij 
haalde zijn inspiratie uit de Russische volkskunst en het 
volksleven, alsmede de rol van het Jodendom hierin. Tevens 
beeldde hij met grote regelmaat Bijbelscènes af. Een 
veelzijdig kunstenaar die tot één van de meest beroemde en 
ook één van de meest besproken kunstenaars van de 
twintigste eeuw moet worden gerekend.  
 

Woensdag 12 februari 2014 

Literaire avond met Tomas Ross 
Parochiehuis:  aanvang 20.00 uur 
 
Tomas Ross (1944) is al meer dan dertig jaar een van de 
meest toonaangevende thrillerauteurs in ons land. Hij is de 
Godfather van de Nederlandse fiction; in zijn spannende en 
gedurfde thrillers balanceert hij op de scheidslijn tussen feit 
en fictie. Vele politieke kwesties nam hij al onder vuur en ook 
het koningshuis ontkomt niet aan zijn kritische oog en 
scherpe pen. 
Hij won driemaal De Gouden Strop. Als scenarioschrijver 
werkte hij mee aan gelauwerde series als Bernhard, 
Schavuit van Oranje, De Brug en de film 06/05 van Theo van 
Gogh.  

Dinsdag 11 maart  2014 

Barden van Bronckhorst 
Parochiehuis  Delden, aanvang 20.00 uur 

Een mooie en verrassende voorstelling die telkens weer 
anders is. Gery Groot Zwaaftink brengt samen met  Mees en 
Arjan Verschuur sprankelend muziektheater op de planken.   
Deze drie barden van Bronckhorst  schrijven hun eigen 
(lied)teksten en via een verrassende formule anticiperen 
deze artiesten tijdens de voorstelling op elkaar met hun 
ballades, gedichten en verhalen. Kortom een prachtige 
voorstelling die ons de warmte van de lente al enigszins doet 

voelen. 

 

Dinsdag 8  april  2014 

Lezing: Hundertwasser  
Parochiehuis, aanvang  20.00 uur 

"Suzanne Roelofs is architectuurhistorica. Zij is 
gespecialiseerd op het gebied van architectuur en 
stedenbouw van de 20e en 21e eeuw. Met groot 
enthousiasme zal zij ons nader informeren over de grote 
Oostenrijkse  kunstenaar en architect Friedensreich 
Hundertwasser.  Deze Oostenrijkse architect en kunstenaar 
(1928-2000) was een pionier op het gebied van mens- en 
milieuvriendelijke architectuur. Hij ontwierp kleurrijke, 

fantasievolle gebouwen waarin de invloed van Jugendstil 
goed terug te vinden is.  

 

 

 

 

Dagtocht 
 

Vrijdag  16 mei 2014 

Dagtocht Amersfoort:  
Vertrek per bus om 8.00 uur vanaf station Delden 

In deze dagtocht staat de architectuur centraal. ’s Morgens 
maken we per touringcar een tocht door de wijk Kattenbroek 
waar we  met zeer uiteenlopende woningbouwstijlen kennis 
zullen maken. Na de lunch is de rondvaart door historisch 
Amersfoort, een belevenis op zich. Met een bezoek (inclusief 
rondleiding)  aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
gehuisvest in een bijzonder spraakmakend en transparant 
gebouw,  sluiten we deze zeer interessante trip af.  
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom

