
 
 

 
 
 

2017 – 2018 
 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
Departement Gieten e.o. 

 
 

*wo  27 september 2017   Jaarvergadering en een video-  
     presentatie over “The Gardens of Kent” 
     door dhr. Jan Weits 

*do  26 oktober 2017  Lezing over het leven en werk van  
     H.N.Werkman door  mw. drs. Jikke van 
     der Spek 

*do  30 november 2017 “Van Buenos Aires naar La Paz”,  lezing 
     over Zuid-Amerika door dhr. Arnold Pilon 

*wo  24 januari 2018  Powerpoint-presentatie over de  
     Nederlandse Onderzeedienst  door  
     dhr. D.Kiers 

*do  22 februari 2018   Fatima Thagvei vertelt over haar vlucht 
     uit Iran en haar leven nu. Tevens zal de 
     cultuur van Iran aan de orde komen.  

*wo  21 maart 2018  Lezing over architectuur, resp. Rem  
     Koolhaas, door dhr. drs. Hans de Man  

*vrij  20 april 2018   Excursie naar nog aan te geven  
    bestemming  
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Beste leden en belangstellenden, 

 

Hierbij bieden we u ons programmaboekje aan voor het seizoen 2017-2018. 

We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld, met onderwerpen 
aangaande natuur, cultuur, historie en andere actuele thema’s. 

Het afgelopen jaar hebben we goed bezochte, leerzame en gezellige avonden 
gehad. 

We hebben het jaar afgesloten met een geslaagde excursie naar Appingedam, 
waaraan 55 personen deelnamen. 

Ik hoop dat er voor het Nutsdepartement Gieten nog een goede toekomst is 
weggelegd, met betrokken leden en een enthousiast bestuur. 

Nieuwe leden en gasten zijn natuurlijk weer van harte welkom en met hen begroet ik 
graag een groot aantal leden op onze Nutsavonden. 

Tot ziens allemaal, 

 

Namens het bestuur,  

Harm Steenge, voorzitter 

juni 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 27 september 2017  
Aanvang 19.30 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen te Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 

Algemene ledenvergadering 
 
 
AGENDA: 
 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen  Algemene Ledenvergadering d.d. 28 september 2016 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 

5. Financieel verslag 
 

6. Verslag van de kascommissie 
 

7. Benoeming nieuw kascommissielid 
 

8. Begroting en vaststelling contributie 
 
9. Verkiezingen:  

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. K. Boelens, bestuurslid. 
Het bestuur stelt voor om in deze vacature dhr. K.C.(Klaas) Kramer uit Gieten 
te benoemen. 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Woensdag 27 september 2017 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten,  
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 

 
 
 

Video-presentatie over “The Gardens of Kent” 
door dhr. Jan Weits 

 

De heer Jan Weits uit Stadskanaal  heeft al vele jaren als hobby het maken van films.  

Hij weet deze dusdanig professioneel te bewerken en te monteren, dat het afspelen 
van de ingebrande DVD’s  uitmondt in schitterende video-presentaties over de 
opgenomen thema’s, voorzien van informatie en muziek. 

Deze avond zal dhr. Jan Weits een film laten zien over negen landgoederen met hun 
prachtige tuinen in het Engelse graafschap Kent. Dit graafschap is gelegen in de 
regio “South East England”. 

Het betreft de landgoederen Goodnestone, Finchcocks, Sissinghurst, Scoctney 
Castle, Doddington Place, Leeds Castle, Great Dixter, Marle Place en Hever Castle. 

Met dit fraaie en stijlvolle thema van deze presentatie mogen we weer rekenen op 
een interessant en boeiend begin van ons seizoen 2017 – 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij   
   Niet-leden € 5.- 
 
NB: Voor 2 x koffie / thee met een plakje koek of cake en een consumptie wordt bij 
binnenkomst van de zaal  € 6,00 per persoon afgerekend.  



Donderdag 26 oktober 2016 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten,  
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 

 

            Lezing over het leven en werk van H.N.Werkman door    
mw. drs. Jikke van der Spek 

 
Beeldend kunstenaar en deskundige in de moderne en expressionistische kunst,  
mw. drs. Jikke van der Spek, is auteur  van “De schilders van De Ploeg”  en  

co-auteur van het boek “Werkman, Leven & Werk”. 

Vanuit haar specialisme zal zij deze avond een lezing houden over het leven en werk 
van Hendrik Nicolaas Werkman (Leens, 29 april 1882 – Bakkeveen, 10 april 1945), 
een Nederlands expressionistisch kunstenaar, die bekend werd  als de drukker van 
De Ploeg, de kunstenaarsvereniging die aan het begin van de 20e eeuw het culturele 
leven in Groningen opschudde. 

In deze interessante en boeiende lezing zal met de nodige afbeeldingen het oeuvre 
van Hendrik Nicolaas Werkman worden doorgenomen en zal Jikke van der Spek ons 
op haar eigen en  onnavolgbare manier begeleiden in de wereld van deze bijzondere  
kunstenaar. 

Kortom een avond die een bezoek waard is.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij   
   Niet-leden € 5.- 
 
NB: Voor 2 x koffie / thee met een plakje koek of cake en een consumptie wordt bij 
binnenkomst van de zaal  € 6,00 per persoon afgerekend.  



Donderdag 30 november 2017 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten,  
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 

 

 

“Van Buenos Aires naar La Paz”,  lezing over Zuid-Amerika 
 door dhr. Arnold Pilon 

 
Fotograaf en geboren verteller Arnold Pilon heeft gedurende de afgelopen 50 jaar 
vaak en op zeer avontuurlijke wijze zo’n 100 landen bezocht. 
 
Zo reed hij met zijn oldtimer uit 1959 dwars door Siberië en de Gobi-woestijn. 
Tussendoor ging hij op de fiets door Vietnam en met de trein en te paard naar 
Mongolië voor de Naadam-feesten. Bestemmingen als Tibet, Nepal, India, Saudi 
Arabië, Zuid Afrika zijn hem evenmin vreemd. 
 
Vanavond zal Arnold Pilon in zijn meer recente lezing “Van Buenos Aires naar La 
Paz” ons meenemen naar Zuid-Amerika. Een verhaal over Argentinië (70 keer NL) 
en Bolivia (26 keer NL), waarin ook fotografisch een werkelijkheid wordt weer-
gegeven die wel eens anders is als de publiciteit vaak doet vermoeden. 
 
Diverse  bijzondere bezienswaardigheden zullen de revue passeren.  
Deze lezing mag niet als bijzonder specialistisch worden beschouwd, maar is juist 
bestemd voor een breed publiek, met interesse voor alles wat er op onze prachtige 
wereld te zien is. 
 
Bij uitstek dus een avond, die voor onze nutsleden en overige belangstellenden niet 
mag worden gemist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij   
   Niet-leden € 5.- 
 
NB: Voor 2 x koffie / thee met een plakje koek of cake en een consumptie wordt bij 
binnenkomst van de zaal  € 6,00 per persoon afgerekend.  



Woensdag 24 januari 2018 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten,  
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 

 
 

Powerpoint-presentatie over de Nederlandse Onderzeedienst  
door dhr. D.Kiers 

 
 
Op deze avond komt een voor velen onbekend onderwerp aan de orde, nl. de 
Nederlandse Onderzeedienst. Logischerwijs kunnen dan ook vaak weinig mensen 
zich hiervan een beeld vormen.  
 
Het maakt de lezing, die oud-beroepsmilitair Denny Kiers over dit fenomeen zal 
geven, zoveel te boeiender. Denny Kiers heeft meer dan 20 jaar operationeel op 
onderzeeboten gevaren. 
 
De Nederlandse Onderzeedienst is een onderdeel van de Koninklijke Marine dat 
zorg draagt voor de uitrusting van de onderzeeboten en de opleiding van de 
bemanningen. 
 
De inhoud van de lezing van Denny Kiers omvat een diversiteit aan onderwerpen en 
wordt daarom middels een powerpoint-presentatie ondersteund door diverse korte 
filmpjes. 
  
Het gaat bijvoorbeeld over de simpele vraag hoe een onderzeeboot onder en boven 
water komt.  

- Wat houdt het snuiveren en het trimmen van een onderzeeboot in ? 
- Hoe te ontsnappen uit een onderzeeboot indien hij na een ongeluk op de 

bodem van de zee terechtgekomen is ?  
- Wat is het beleid van onderwater discipline ? 
- Wat betekent dit voor het  “afoefenen”  van de bemanning en voor het leven 

aan boord  van een onderzeeboot, etc. 
 
We kunnen stellen, dat met deze powerpoint-presentatie weer een bijzondere en 
bezoekwaardige invulling aan het jaarprogramma wordt gegeven.   

 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij   
   Niet-leden € 5.- 
 
NB: Voor 2 x koffie / thee met een plakje koek of cake en een consumptie wordt bij 
binnenkomst van de zaal  € 6,00 per persoon afgerekend.  



Donderdag 22 februari 2018 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten,  
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 

 
 

Fatima Thagvei vertelt over haar vlucht uit Iran en haar leven nu. 
Tevens zal de cultuur van Iran aan de orde komen. 

 
Mevr. Fatima Taghvaei is docente biologie en chemie en is van Iranese afkomst.  
Zij zal vanavond vertellen over haar leven in-  en haar vlucht uit Iran. 
 
Dat laatste is een huiveringwekkend persoonlijk verhaal dat een weergave is van de 
ontvluchting met haar kinderen naar Nederland als uitvloeisel van intimidatie  en 
pesterijen door de Iraanse machthebbers, 
 
Tenslotte zal zij ingaan op-  en een presentatie houden over de cultuur van Iran en 
de betekenis hiervan, respectievelijk vergelijk met Nederland. 
 
Kortom een wetenswaardig verhaal, dat veel belangstellenden zal aanspreken. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij   
   Niet-leden € 5.- 
 
NB: Voor 2 x koffie / thee met een plakje koek of cake en een consumptie wordt bij 
binnenkomst van de zaal  € 6,00 per persoon afgerekend.  



Woensdag 21 maart 2018 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten,  
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 

 

  Lezing over architectuur, resp. Rem Koolhaas, 

  door dhr. drs. Hans de Man 

Na een korte carrière in de verzekeringswereld heeft architectuurhistoricus dhr. drs. 
Hans de Man in de negentiger jaren het roer compleet omgegooid en een start 
gemaakt met de studie architectonische vormgeving, waarna hij in 2001 aanvullend 
de mogelijkheid heeft aangegrepen om de studie architectuur- en stedenbouw-
geschiedenis aan de RU-Groningen te volgen.  
 
De nu zelfstandige architectuurhistoricus uit het Drentse Zuidwolde deed diverse 
onderzoeken voor o.a. de provincies Groningen en Drenthe en de Rijksgebouwen-
dienst. Eveneens is hij als gastdocent verbonden aan verschillende instellingen.    
 
Met zowel een ontwerp- als wetenschappelijke achtergrond  omvat zijn 
architectonische kennis een breed spectrum. 
 
Het maakt de voor deze avond aangegeven lezing daarom zeer interessant kennis te 
nemen van de veelzijdigheid en ontwikkelingsaspecten van het thema. 
 
Zo speelden niet alleen de ontwikkeling van de techniek, maar ook de sociale 
omstandigheden en veranderende hygiënische inzichten een belangrijke rol in de 
architectuur.  
 
Hans de Man zal in dat verband met name ingaan op het bekende fenomeen Rem 
Koolhaas, wereldberoemd en inmiddels door menigeen heilig verklaarde architect. 
Wat maakte deze tegendraadse denker/architect tot één van de goeroes van de 
hedendaagse architectuur en stedenbouw ? 
 
Wederom een bezoekwaardige invulling als afsluiting van het programmajaar van 
lezingen en presentaties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij   
   Niet-leden € 5.- 
 
NB: Voor 2 x koffie / thee met een plakje koek of cake en een consumptie wordt bij 



binnenkomst van de zaal  € 6,00 per persoon afgerekend.          

Vrijdag  20 april 2018    
 

Excursie naar nog aan te geven bestemming 
 
Op vrijdag 20 april 2018 is er een excursie gepland.  
Over de bestemming en programmering van deze excursie krijgt u vroegtijdig bericht. 
 

------------------------- 
 

Lidmaatschap / Contributie 
 
Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen altijd vóór 1 juni schriftelijk te 
worden doorgegeven aan de secretaris. 
De contributie bedraagt voor 2 personen € 25,-- per jaar en voor 1 persoon  € 17,--. 
 

------------------------- 

 
NUT-MTC / Stichting Museum Theater Commissie  
Jaarlijks organiseert de Stichting MTC voor haar donateurs een bezoek aan een museum of 
een bijzondere tentoonstelling en het bijwonen van een theatervoorstelling. De 
theatervoorstelling combineert zij meestal met een diner om de communicatie tussen haar 
donateurs te bevorderen en het ook voor mensen zonder partner aantrekkelijk te maken een 
voorstelling bij te wonen. 
Daarnaast verzorgt de stichting in samenwerking met een bij de SGR aangesloten 
reisorganisatie één maal per jaar een meerdaagse culturele reis. Vanuit een opstapplaats in 
de provincie reist men - al dan niet via Schiphol - naar een Europese stad of streek. 
Deskundige gidsen verzorgen de rondleidingen ter plaatse. Deze reizen zijn steeds 
halfpension en inclusief alle fooien, excursies, entreegelden, voorlichtingsbijeenkomst, reünie 
en andere bijkomende kosten. Jaarlijks organiseert deze in Oost-Groningen opgerichte 
commissie voor leden van de Groninger Nutsdepartementen en ons departement een 
bezoek aan een museum of een bijzondere tentoonstelling. Ook wij kunnen hier gebruik van 
maken. Geïnteresseerden kunnen donateur worden van “De Stichting MTC”. Inlichtingen:  
Betty Osse, tel.0596-582048. E-mail: bettyosse@kpnplanet.nl 
 
Voor het najaar van 2017 is het bestuur is bezig met de voorbereiding van een bezoek aan 
het klimaatmuseum in Bremerhaven en een aan de binnenstad van Bremen. Op zondag 11 
februari 2018 zullen we de matineevoorstelling van de musical Anatevka in Martiniplaza 
bijwonen. Na de voorstelling hebben we een gezamenlijk diner. Het reisdoel voor het 
voorjaar van 2018 is gebaseerd op een enquête met 3 mogelijke reisdoelen, t.w. een 
culturele rondreis door Cyprus, Malta of Kroatië. Los van het lidmaatschap van een 
Nutsdepartement kan men donateur worden van de stichting NUT-MTC. Het donateurschap 
kost € 8,-- per adres per jaar. 
 
Inlichtingen over de Stichting NUT MTC en haar activiteiten krijgt u bij: 
Julle Schillhorn van Veen / 0595 421914 / jschillhornvanveen@outlook.com 
Betty Osse / 0596 582048 / bettyosse@kpnplanet.nl 
Geke Grimme / 0597 552021 / gekegrimme@hetnet.nl 
 

 



PROGRAMMA DEPARTEMENT WILDERVANK 
2017-2018 

 
Vrijdag 22 september 2017 Muziekprogramma Chris Kleine met BALLADE 
     Aanvang 20.00 uur in hotel Parkzicht  
     Niet leden € 15,00. 
 
Vrijdag 20 oktober 2017  Algemene Ledenvergadering, met aansluitend de 
     film “De stille kracht van de Drentse natuur” van 
     Jeanette Veenhoven en Henk Bos 
     Aanvang 19.30 uur in hotel Parkzicht. 
     Alleen voor leden. 
 
Vrijdag 24 november 2017  Programma met Alina Kiers    
     Muziek: Meeuwes Peetsma.   
     Aanvang 20.00 uur in hotel Parkzicht.  
     Niet leden € 15,00.  
     
Zaterdag 13 januari 2018  Nieuwjaarsbijeenkomst alleen voor leden.   
     Muziek: dhr. Immerzeel.    
     Aanvang 15.15 uur in hotel Parkzicht. 
  
Vrijdag 9 februari 2018  Toneelavond met ’t Aol Volk 
     Muziek: Meeuwes Peetsma. 
     Aanvang 20.00 uur in hotel Parkzicht.     
     Deze avond is alleen voor leden. 
 
Vrijdag 16 maart 2018  Cabaret Arno van der Heijden met Heksenjacht” 
     Aanvang 20.00 uur in hotel Parkzicht. 
     Niet leden € 15,00. 

Leden Nutsdepartement Gieten e.o. hebben vrije toegang.      
 
Reservering is mogelijk bij mevr. J.P. Wolthuis-Wierstra (Tel. 0598-616863)   op of 
voor   de maandag voorafgaand aan de avond. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


