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Aan de Nutsleden                                                                                                                     

 Het nieuwe programma voor het seizoen 2016-2017 van het departement 

Wildervank ziet er iets anders uit dan de voorgaande jaren. Het bestuur heeft 

een programma samengesteld waarin wij naar aanleiding van de enquête 

denken, dat het ook uw wensen zijn.                                                                                        

-We beginnen in september in samenwerking met Cultureel Centrum Van 

Beresteyn met een hommage uitgevoerd door Peter Douglas aan één van de 

grootste zangers van Amerika: Frank Sinatra, geboren op 12 december 1915. 

Vorig jaar is er in de media veel aandacht besteed aan zijn 100e geboortejaar.                                                                                                                                                   

-In oktober wordt de jaarvergadering gehouden in Parkzicht. Na de 

jaarvergadering is er een lezing door de advocaat Meester Anker. We hopen, 

dat u zo solidair bent om met elkaar deze vergadering bij te wonen.                                                                                                     

-In november Cabaret Twee recht, twee averecht.                                                          

-December vervalt. Dit was ook een punt op de enquête omdat dit vaak een 

drukke maand is en de lezing van december heel matig bezocht wordt.                                                           

-Januari de Nieuwjaarsbijeenkomst. We hopen er weer net zo’n succes van te 

maken als het afgelopen jaar.                                                                                                  

-Februari traditioneel ‘t Oal Volk.                                                                                         

-In maart Parlanza met Femke Wolthuis, haar vader Willem Wolthuis, haar 

partner Eric Bergsma en haar neef Hans Lass. Deze avond mag u niet 

missen.                                                                                                                                

De maandelijkse convocaties worden ook dit seizoen weer bij u bezorgd en 

eveneens digitaal aangeleverd, voor zover u uw e-mail adres doorgegeven 

hebt. Dit kunt u alsnog doen bij ons bestuurslid de heer Post.                                               

Wij maken ook reclame voor het nutsdepartement Wildervank om nieuwe 

leden te werven. Dit lukt mondjesmaat, maar we zijn overal blij mee. U kunt 

ook door mond op mond reclame onze avonden promoten. Voor € 25,-- per 

persoon, per jaar, krijgt u toch nergens zo’n aanbod? 

Het Nutsbestuur wenst u een mooie, zonnige zomer toe en wij ontmoeten u 

graag in september op onze eerste Nutsavond in het Cultureel Centrum Van 

Beresteyn. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Trijny Leeuwerik-Nieboer 
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Programma 2016-2017 

Zaterdag 24 september 2016. 

100 jaar Sinatra met Peter Douglas.   

Aanvang 20.00 uur in Cultureel Centrum van Beresteyn. 

Vrijdag 14 oktober 2016. 

Alg. Ledenvergadering.  

Aansluitend lezing door Mr. Anker,  

de bekende strafrechtadvocaat 

Aanvang 19.30 uur hotel Parkzicht.   

Vrijdag 11 november 2016 

Cabaret met Twee Recht Twee Averecht 

Aanvang 20.00 uur hotel Parkzicht Niet leden € 7,50 

Zaterdag 14 januari 2017 

Nieuwjaarsbijeenkomst   Alleen voor leden 

Aanvang 15.15 uur hotel Parkzicht 

Eigen bijdrage 5 euro p/p 

Vrijdag 10 februari 2017. 

Toneelavond door ‘t Aol Volk   Niet leden € 7,50 

Aanvang 20.00 uur hotel Parkzicht   

Muziek in de pauze en na afloop  Meeuwes  

Vrijdag 24 maart 2017. 

Muziekavond met Parlanza,met Femke Wolthuis en Eric 

Bergsma.      Niet leden € 7,50  

Aanvang 20.00 uur hotel Parkzicht  
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Het bestuur 

Voorzitter:  Mevr. Trijny Leeuwerik-Nieboer 

Landbouwstraat 31  

9648 GA Wildervank 
0598-616835 
tleeuwerik@netvisit.nl 

  

Vice-Voorz.:  Mevr. H.G.R.Goeman-Nieboer, 

Postkade 4, 9648JR Wildervank 

Tel.: 613569 

 

Secretaris:  Mevr. J.P.Wolthuis-Wierstra, 

Vredewold 15, 9642EN Veendam 

Tel: 0598-616863  

Mail: jwolthuis@kabel.netvisit.nl 

 

Penningmeester: Dhr. R.M. Nieuwold 

    Grote Zilverreiger 40, 9648DK Wildervank 

    Tel.: 0598-618110 

 

Lid:    Dhr. D.L.Post,  

Kerkstraat 56G, 9641AV Veendam  

Emailadres: vanesveld37@hotmail.com 

mailto:tleeuwerik@netvisit.nl

