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Tekst digitale Nieuwsbrief december 2018-4 

Toekenningen Nutfonds 2018 

De afgelopen periode zijn opnieuw aanvragen ontvangen en beoordeeld voor het Nutfonds, al dan 
niet met aanbeveling van een Nutdepartement. Verheugend is wel dat de toekenningen grotendeels 
projecten betreft met een aanbeveling. Het is dan ook vanuit het Nutfonds aan te bevelen als 
departementsbestuur uw ogen open te houden voor initiatieven in uw omgeving die goed aansluiten 
bij de doelstellingen van ’t Nut. Als departement kunt u met behulp van een model aanbevelingsbrief 
(link invoegen) de aanvraag extra kracht bijzetten. In totaal is dit jaar een bedrag van € 40.130,- 
verdeeld over onder meer de hierna omschreven projecten. 

Stichting Move 
Met aanbeveling van departement Amsterdam 
“Move. Verander je wereld!” is de slogan van Stichting Move, die sinds de oprichting in 2009 een 
grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ooit gestart als studenteninitiatief in Utrecht is Move enorm 
gegroeid en nu landelijk actief in tien grote studentensteden. De 
stichting koppelt jongeren met minder kansen dan leeftijdsgenoten 
aan studenten in een studentenvereniging.  

Onder begeleiding van studenten onderzoeken de jongeren hun 
eigen talenten en positie in hun leefomgeving. Ze leren op welke 
manier zij hun wijk verder kunnen helpen. De jongeren ontdekken 
nieuwe manieren om iets te bereiken en merken gaandeweg dat ze 
met hun handelen een positieve invloed kunnen hebben op de wereld om hen heen.  
Een voorbeeld hiervan is een project waarbij wijkvernieuwing centraal staat in samenwerking met de 
woningcorporatie van een aandachtswijk. Dit resulteerde tot nu toe in nieuwe speeltoestellen of 
spandoeken aan de buitenwanden van een flats. Daarnaast start de begeleidende 
studentenvereniging een sportief traject om kinderen het plezier van verschillende soorten sport in te 
laten zien om hen vervolgens aan te laten sluiten bij bestaande burgerinitiatieven in de wijk. Via de 
Move projecten komen studenten in de leefwereld van de jeugd en andersom. Er wordt geleerd van 
elkaar. Voor meer informatie over de stichting Move: www.stichtingmove.com 
Het Nutfonds heeft aan Move een subsidie toegekend van € 2500,- 

Stichting Eindeloos Eiland Festival (EEF) 
Met aanbeveling van departement Noord-Beveland 
EEF is een meerdaags, laagdrempelig buitenfestival op Noord-Beveland, dat 
zich richt op Zeeuwen van alle leeftijden en toeristen. Het biedt de bezoekers 
een divers programma met muziek, (kinder-)theater, doe-dingen voor alle 
leeftijden, originele beeldende kunst en infotainment. Meer informatie leest u 
hier: www.eeffestival.nl. 
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De stichting Eindeloos Eiland Festival heeft een subsidie toegekend gekregen van € 5000,- 

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum – Moai Fuort Simmerfestival 
Met aanbeveling van departement Burgum 
Het Moai Fuort Simmerfestival is een internationaal dans- 
en muziekfestival waar mensen van verschillende culturen 
en leeftijden elkaar ontmoeten tijdens de festivalweek. Het 
feest vindt eens in de twee jaar plaats. De missie van het 
festival is het creëren van meer wederzijds begrip tussen 
verschillende culturen. Zonder barrière van taal kan met dans het hart worden geraakt. Met een 
bijdrage van € 5000,- steunt het Nutfonds het Moai Fuort Simmerfestival 2019. Meer informatie leest 
u op de website: www.moaifuort.frl. 

Stichting Sociaal Cultureel Huis voor Educatie en Talentontwikkeling Spoorwijk (Schets) 
Stichting Schets is een burgerinitiatief voor de ontwikkeling van een buurthuis in de Haagse 
Spoorwijk. Met een buurthuis op locatie Schimmelweg 200 wordt een veilige ontmoetingsplek 
gecreëerd voor uiteenlopende activiteiten, educatie, talentontwikkeling, sport en spel. De stichting wil 
werken aan de ontwikkeling van alle bewoners van de wijk en de relatie tussen verschillende 
bewonersgroepen bevorderen door interculturele ontmoetingen te organiseren. Op deze manier 
draagt de stichting bij aan een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale samenleving. De 
ontwikkelingen kunt u volgen op de website: www.stichtingschets.nl. 
Voor de ontwikkeling van het buurthuis is een bedrag toegekend van €10.000,- 

Stichting Biblionet Groningen - VoorleesExpress 
met aanbeveling van het departement Winschoten  
Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en 
thuis. De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke 
leesbevorderingsprogramma's. Het project helpt de bibliotheek om 
haar maatschappelijke positie vorm te geven, meer met 
vrijwilligers te werken en laag taalvaardige gezinnen met jonge 
kinderen te bereiken.  

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs, ook al zijn ze even slim. 
De gezinssituatie is medebepalend; zijn de ouders laagopgeleid, wordt er weinig gestimuleerd? Dan 
heeft een kind minder kans op een succesvolle onderwijscarrière. Bijna 15% van alle jongeren heeft 
een taalachterstand en daardoor grote moeite met het begrijpen van schoolboeken. Een jong kind is 
ontzettend gevoelig voor taal. Op latere leeftijd is een achterstand moeilijker in te halen. De 
VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen tussen twee en acht jaar met een taalachterstand extra 
aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Zowel 
het kind als de ouders worden begeleid en met als doel boeken en lezen een blijvende plek in het 
gezin te geven. Op de website www.voorleesexpress.nl leest u meer over het project. 
De VoorleesExpress heeft een subsidie toegekend gekregen van € 9600,- 

http://www.voorleesexpress.nl/
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Viering 170 jaar Nut  Langstraat 

Zaterdag 6 oktober 2018 was het 170 jaar geleden dat ‘t Nut departement Langstraat/ Waalwijk werd 
opgericht. Het bestuur besloot deze mijlpaal groots te vieren met de leden. Er werd ook iets gedaan 
voor de Waalwijkse gemeenschap. Een jubileumcommissie gaf het plan voor het vieren van het 
jubileum handen en voeten. Begin oktober jl. was het zover: zowel leden als niet-leden konden 
meegenieten van een aantrekkelijk jubileumprogramma.   

Donderdag 4 oktober hield kunsthistoricus Rik Suermondt een lezing over het leven en de 
kunstwerken van zijn vader Wim Suermondt. Hij was een bekend en veelzijdig Waalwijks kunstenaar 
wiens 10de sterfdag dit jaar wordt herdacht. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met de 
bibliotheek.  

Zaterdag 6 oktober stond er een feestelijke bijeenkomst gepland voor leden en genodigden in 
‘Theater de Leest’. De gasten werden ontvangen met een kopje koffie/thee  en een Nutsgebakje. Na 
een woord van welkom door de voorzitter Eric Dörr, volgden een toespraak door de burgemeester Nol 
Kleijngeld en door de voorzitter van het Maatschappijbestuur Piet Hamelink.  

Na het officiële gedeelte volgde een voorstelling van taalkunstenaar Wim Daniëls met als thema “De 
geschiedenis van het Basisonderwijs.” Hij bracht op zijn eigen ludieke manier een goed verhaal en 
had binnen de kortste tijd de lachers op zijn hand. Na afloop werd de expositie Wim Suermondt 
officieel geopend door de burgemeester Kleijngeld. De expositie van schilderijen van Wim Suermondt 
is tot begin januari 2019 te zien in de boven foyer van ‘Theater de Leest’ in Waalwijk. De middag werd 
afgesloten met een gezellig samenzijn.  

De feestelijke jubileumactiviteiten werden woensdag 10 november afgesloten in het 
ontmoetingscentrum de Haven met een feestelijk buffet voor de 70 leden die dit jubileum meevierden. 
De voorzitter van de jubileumcommissie, Boudewijn de Graaf, verraste de aanwezigen met een 
ludieke sketch o.a. over enkele memorabele gebeurtenissen binnen het departementsbestuur.  

Departement Langstraat kijkt terug op een fantastische viering van het 170-jarig bestaan. Ook voor 
het vervolg van het seizoen 2018-2019 biedt Langstraat haar leden een interessant programma aan. 

't Nut Vollenhove vierde 150-jarig jubileum 

Het departement Vollenhove van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vierde, net als Waalwijk, 
ook op zaterdag 6 oktober jl. in zalencentrum De Burght in Vollenhove het 150-jarig bestaan. 
De receptie, die voorafging aan het feestprogramma, werd zowel door leden als genodigden goed 
bezocht. Er waren toespraken waaronder die van de voorzitter van ’t landelijk Nut, Piet Hamelink. Hij 
benadrukte, net als in zijn toespraak diezelfde dag tijdens het jubileum van departement Langstraat, 
dat inzet van vrijwilligers van cruciaal belang is om een vereniging, zoals de meeste departementen 
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zijn, te laten voortbestaan. 

De voorzitter van het departement Vollenhove, de heer Verbaas, overhandigde aan de wethouder 
Kunst en Cultuur van de gemeente Steenwijkerland mevrouw Jongman-Smit het eerste jubileumboek. 
In dit boek is anderhalve eeuw geschiedenis van het departement weergegeven. Het boek werd 
samengesteld door Roelof Gortemaker, secretaris en Henk van Heerde, historicus van Vollenhove. 

Het feest werd opgeluisterd door de zangeres Barbara Lok. Zij bracht ook een paar liedjes ten gehore 
die speciaal zij voor dit jubileum had geschreven. Uiteraard vielen deze liedjes zeer in de smaak bij 
de aanwezigen. Daarna ging het onvolprezen Nanutten van start met een drankje en een hapje met 
op de achtergrondmuziek van het klarinettrio 5V3. 

Bestuur van het departement Vollenhove: v.l.n.r. dhr. L.C. Verbaas, voorzitter, dhr.R. Gortemaker, 
secretaris, mevr. W. Bruggen, dhr. J. C. Verhoef en mevr. M.Winters-Maan.  
N.B. dhr. T. Jongman, penningmeester staat niet op de foto. 

Even Voorstellen: Johan Provoost uit Groede 

Johan is Provoost is een bestuurder die in Groede (Zeeuws-Vlaanderen) niet meer weg te 
denken is als actief bestuurder van ‘t Nut. In 1970 is hij op aandringen van de toenmalige 
secretaris mevrouw Mimi Schijve lid geworden van het departement Groede. Zijn vrouw die uit 
Limburg kwam kon op deze wijze zo snel mogelijk kennis maken met de sociale- en culturele 
aspecten van de streek.  
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Johan Provoost vertelt: ‘De eerste tien jaar hebben we bijna alle activiteiten bijgewoond, zoals 
een weekend naar Brussel. Hoewel ik altijd lid ben gebleven heb ik dertig jaar lang geen 
activiteit meer bijgewoond. Allerlei oorzaken lagen hieraan ten grondslag, zoals het ziek 
worden van mijn vrouw en haar overlijden, opgroeiende kinderen en de transitie van boerderij 
naar restaurant met speeltuin. Ook door langdurig bestuurlijk werk onder andere voor de 
gemeenteraad en het waterschapsbestuur was ik ‘t Nut uit het oog verloren. Na mijn 
verhuizing naar Groede en pensionering ben ik de bijeenkomsten van ’t Nut weer gaan 
bezoeken. Na het overlijden van onze onvergetelijke voorzitter de heer Jan Maat werd ik 
gevraagd voor het bestuur en ben vervolgens voorzitter geworden. Hoewel ons departement 
sinds de jaren zeventig in ledental meer dan gehalveerd is, vind ik het samen met de andere 
bestuursleden toch nog een uitdaging om iets te organiseren.  

Vorig jaar hebben we besloten samen met ons zusterdepartement Sluis/Aardenburg 
activiteiten op touw te zetten. Sluis/Aardenburg biedt namelijk al sinds jaren geen uitstapjes 
meer, maar alleen nog lezingen. Gezamenlijk hopen we nu voor beide activiteiten meer 
deelname te krijgen. We hebben ook geprobeerd om er jonge mensen bij te krijgen. Maar 
vanwege belemmeringen zoals het feit dat man en vrouw tegenwoordig beiden buitenshuis 
werken in combinatie met de zorg voor kinderen is dat niet gelukt. Tegenwoordig proberen we 
meer in de vijver van de jong gepensioneerden te vissen, wat een wisselend resultaat laat 
zien.  



6 

In welke richting zou uw departement/district zich moeten bewegen in de toekomst? 
Wat ik nog als wens heb voor komend jaar is een culturele reis maken naar Parijs met leden 
van het departement. Hopelijk is er een sponsor te vinden om dit mogelijk te maken. Onze 
kasmiddelen laten namelijk niet toe om hier veel als departement aan bij te dragen. Ik kan 
me voorstellen dat een bijdrage ook echt nodig is omdat ik de indruk heb dat een busreis, 
toegangskaarten en restaurantbezoek e.d. tegenwoordig te duur is voor onze niet meer 
werkzame leden.  

U mag een wens doen en voor1 dag een historisch persoon zijn, wie zou u willen zijn, en waarom? 
‘Ik zou wel een dag minister-president Rutte willen zijn. Dit om het stemrecht weer te 
veranderen in een stemplicht en de militaire dienstplicht weer in te voeren.’  

Is er iets dat u graag kwijt wil over het Nut? 
 ‘‘t Nut heeft in het verleden zeer veel goeds gedaan. Met name via het onderwijs gewerkt 
aan vrije zelfstandig denkende mensen. Vrij van religie of andere dogma’s. Op veel terreinen 
zoals Nutsbewaarscholen (Groede 1869), Nutsspaarbanken en Nutsziektekostenverzekering 
is ’t Nut in het openbare leven actief geweest. ‘t Nut heeft pionierswerk gedaan wat de 
overheid allengs heeft overgenomen. Op sociaal en cultureel gebied blijft er anno 2018 naar 
mijn mening nog een bescheiden rol voor ’t Nut weggelegd. Of de jongeren er ook zo over 
denken?’  

De keuzes van Johan: 

- Geldschenken of meehelpen aan een goed doel  Geld schenken (gezien leeftijd) 
- Vertrouwen of controleren       Vertrouwen 
- Principes of meebewegen       Meebewegen 
- Vergaderen of verjaardag schoondochter    Verjaardag schoondochter 
- Natuurvakantie of cultuurreis      Cultuurreis 
- Mojito of glaswijn.        Glas wijn 
- Bridge of klaverjassen       Geen van beiden 
- Windows of Apple.      Windows 
- Netflix of NPO       NPO 
- Whatsapp of e-mail       E-mail 
- Jong of ervaren       Jong  



 

 

 
7 

Piet Hamelink geeft lezing voor departement Werkendam 
 
Op 31 oktober jl. hield de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een lezing tijdens de 
jaarvergadering van departement Werkendam. In zijn lezing ging hij in op de groei- en bloeiperiode 
van het Nut. In het verleden zijn er meer dan 500 departementen actief geweest en floreerden er in 
het hele land instellingen zoals bijvoorbeeld Nutsscholen, bibliotheken, leeszalen en spaarbanken.  
Ten tijde van Nederland als verzorgingsstaat in de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw verloor 
het Nut aan betekenis in het land, mede omdat de overheid een aantal taken en instellingen overnam. 
Piet liet in zijn toespraak zien over een gezonde dosis zelfrealisme te beschikken: 
 
‘Vooralsnog voel ik mij ook een voorbijgaande vrijwilliger die zijn steentje bijdraagt om de basis op 
orde te brengen en daardoor weer meer glans probeert te geven aan de al oude NUT-naam en - 
gedachten. Die hebben bewezen mede vorm te geven aan onze samenleving.' 
  

 

Over de toekomst van het Nut is hij toch optimistisch: ‘Het landelijk bestuur is samen met een 
adviescommissie voorbereidingen aan het treffen om met nieuw beleid te komen tijdens de volgende 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal op 20 april worden gehouden in het onderwijsmuseum 
in Dordrecht. Er zullen voorstellen, hopelijk breed gedragen, voorliggen die de verenigingsstructuur 
vereenvoudigen en passend maken bij deze tijd. Het mogelijk vereenvoudigen van de 
contributiestructuur en het doorvoeren van een verlaging van de contributie voor departementen 
zullen ook deel uitmaken van de voorstellen. Het passend maken van de statuten en regelementen 
en het optimaliseren van de interne communicatie staat ook nog op de agenda. Er is nog genoeg 
werk aan de winkel.' 
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Pieter Helsloot overleden 
 In november bereikte het bericht het landelijk Nut dat op 27 oktober Pieter Helsloot op 78-jarige 
leeftijd is overleden. Pieter Helsloot was halverwege de vorige eeuw als ambtelijke secretaris actief 
voor het landelijk bestuur en heeft meegewerkt aan verschillende publicaties van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen. Hij heeft onder andere een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het jubileumboek 
‘Om het algemeen Volksgeluk’ dat uitkwam ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van de 
Maatschappij. Ook na zijn pensionering publiceerde hij nog regelmatig over het (regionale) Nut.  
 
 
Rectificatie 
Dat de heer Helsloot tot op het laatst betrokken was bij het Nut bleek uit een e-mail van hem aan het 
secretariaat op 17 oktober jl. Hij meldde dat er een onjuistheid stond in het bericht over de feestelijke 
overdracht van het Nutspand in de voorgaande nieuwsbrief 2018-3. In het bericht stond vermeld dat 
Jan Nieuwenhuijzen hier gewoond heeft. Dat is onjuist – hij woonde in Monnickendam - waar hij ook 
begraven is. In Edam woonde zijn zoon dr. Martinus en in zijn huis vond de oprichting plaats in 1784.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


