
 

 
Jubileumreceptie 175 jarig Nutsdepartement Delden 
 
 
Vrijdag 13 april 2012 hield het NUT Delden haar jubileumreceptie in restaurant het Hoogspel te 
Delden. Naast veel vertegenwoordigers van culturele verenigingen uit Stad-Delden, waren ook zuster 
NUTs verenigingen uit Overijssel en de Achterhoek, alsmede Mevrouw Jansen-Pierik, voorzitter van 
het regiobestuur Overijssel van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aanwezig.  De heer Wout 
Davids, Nuts-man in hart en nieren en ook een aantal jaren voorzitter van ons departement, kondigde 
in zijn rol als ceremoniemeester deze middag als eerste spreker de huidige voorzitter van het NUT 
Delden, de heer Leo Klomberg aan. In zijn toespraak vertelde deze over de ontstaansgeschiedenis 
van het Nutsdepartement Delden in 1837 en de omstandigheden in Stad-Delden toendertijd. In zijn 
verdere betoog gaf hij aan dat door allerlei Nutsactiviteiten in de loop der jaren het NUT Delden,  
sociaal maatschappelijk gezien, een zeer belangrijke rol in Stad Delden heeft gespeeld. In de 
komende decennia wil het NUT met al haar activiteiten het culturele klimaat in Stad Delden nog 
aantrekkelijker maken. Tweede spreker was de heer Goudt, burgemeester van de Hof van Twente. In 
zijn toespraak complimenteerde hij de jubilerende vereniging met het feit dat zij nimmer een beroep op 
overheidssubsidie heeft gedaan. Gezien de terugtredende overheid op dat terrein bestaat daar 
overigens in de toekomst ook geen mogelijkheid toe. Rentmeester Schimmelpenninck benadrukte in 
zijn verhaal de nauwe banden die er in de jarenlange geschiedenis van het NUT Delden bestaan 
tussen Twickel en het Nutsdepartement. Bovendien complimenteerde hij de vereniging met de visie 
vanuit het verleden dat “Onderwijs leidt tot Deugd”. Slotspreekster mevrouw Jansen-Pierik schetste 
het departement Delden als een bijzonder actieve vereniging die landelijk ten voorbeeld zou kunnen 
dienen. Voorzitter Leo Klomberg reikte tijdens deze bijeenkomst een cheque van € 500,- uit aan de 
organisatoren van de “Veldtocht”,  een educatief project voor Deldense basisschoolleerlingen waarin 
zij een week lang kennis maken met kunst en cultuur. Een jubileumboekje over de geschiedenis van 
het NUT Delden werd door de schrijver hiervan, de heer Jan Hakstegen, uitgereikt aan eerder 
genoemde sprekers. Tot slot was de verrassing bij de aanwezigen groot toen aan het eind van deze 
geanimeerde receptie door de voorzitter van het NUT Delden het erelidmaatschap van de vereniging 
werd toegekend aan de heer Jan Hakstegen voor de vele verdiensten die hij decennialang voor het 
NUT Delden heeft gehad.  
Vrijdagavond 13 april 2012 vond eveneens in het Hoogspel een feestelijke jubileumreceptie plaats 
voor de leden van het Deldense Nutsdepartement. In een korte toespraak stond de voorzitter even stil 
bij verleden, heden en toekomst van het NUT Delden. De heer Jan Hakstegen reikte op deze avond 
het eerste exemplaar van het jubileumboekje uit aan het Nutslid dat in jaren gezien het langst lid is 
van de vereniging, de heer Gerrit Bussink. Onder muzikale leiding van de jeugdige formatie Skunk 
Funk werd in een geanimeerde stemming nog gezellig nagepraat over en vooruitgekeken naar de 
jubileumactiviteiten van het NUT Delden.  
 

 
 
 
Voorzitter Leo klomberg overhandigt de heer Jan 
Hakstegende erepenning van de maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeent.g.v. zijn zojuist ontvangen 
erelidmaatschap.  


