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Programma 2017 - 2018
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Partycentrum
"De Meet", Dorpsplein 6, Bellingwolde, tel. 0597530062 en beginnen om 20.00 uur.
Dinsdag 26 september 2017
Sumatra, Nias en West-Java, lezing Frank van den Berge, Amsterdam.
Met de fiets trekt Frank van den Berge dwars door Sumatra naar Nias en
brengt een bezoek aan de Baduy op Java. Met een ter plekke gekochte
mountainbike fietst hij circa 600 km. dwars door Sumatra, één der grootste eilanden ter wereld. Al fietsend bezoekt hij o.a. de Minangkabau in het centrale
gedeelte van Sumatra en de Batak rond het vulkanische Tobameer.
Na de beklimming van de Sibayak-vulkaan ten zuiden van Medan waar op
kleine schaal zwavel gewonnen wordt, neemt hij vanuit Sibolga de boot naar
het eiland Nias, 125 km. voor de kust van Sumatra .Daar zijn nog steeds resten van een monolithische cultuur te zien en typische huizenbouw. Onderweg
verkoopt hij zijn fiets en vaart hij drie dagen lang terug naar Jakarta. Van hieruit reist hij met de trein naar Lebak en vandaar trekt hij tientallen kilometers te
voet door het gebied van de Baduy, een echt natuurvolk, praktisch geheel
van de moderne samenleving afgezonderd.

Dinsdag 24 oktober 2017
Donald Trump, De lezing door Amerikanist Maarten Zwiers
Hoe uitzonderlijk is het presidentschap van Donald Trump? In zijn lezing zal
historicus Maarten Zwiers (RUG) ingaan op outsiders in de Amerikaanse politieke geschiedenis. In het verleden is het vaker gebeurd dat excentrieke kandidaten zonder enige vorm van politieke ervaring in het Witte Huis terecht
kwamen.
Hoe is dit te verklaren? Tevens zal de heer Zwiers bespreken hoe Trump de
verkiezingen van 2016 heeft kunnen winnen en hoe vooral emoties een grote
rol speelden in zijn campagne en het daaropvolgende beleid als president
van de VS.

Donderdag 9 November 2017
Vanavond houdt de heer Piet Lammers van
de Waddenvereniging een lezing over het
Werelderfgoed "De Waddenzee".
De Waddenvereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en
milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van Werelderfgoed.
Het betreft hier de jaarlijkse gezamenlijke avond
voor leden en donateurs van IVN afd. Bellingwedde en leden van het Nutsdepartement.
De organisatie van deze avond is dit jaar in handen van het IVN afd. Bellingwedde.

Donderdag 16 November 2017
Lezing door Petra Stienen, Den Haag over de Arabische wereld.
Petra Stienen is publiciste, zelfstandig adviseur en Arabiste. Haar kracht ligt in het verbinden van mensen op
basis van hun eigen verhalen en drijfveren.
Haar jarenlange ervaringen als diplomate in de Arabische
wereld en spreekster in binnen- en buitenland komen hierbij goed van pas. Ze geeft strategisch advies over beeldvorming en communicatie, persoonlijk leiderschap en
diversiteit voor diverse opdrachtgevers bij ministeries,
gemeenten, ambassades. Daarnaast geeft zij regelmatig politiek commentaar
in nationale en internationale media over de Arabische wereld, diplomatie en
mensenrechten. Ze schreef twee boeken over het Midden-Oosten, Dromen
van een Arabische Lente (2008) en Het Andere Arabische Geluid (2012).
Maart 2015 verscheen haar derde boek, Terug naar de Donderberg.
In 2016 kreeg zij de Aletta Emancipatieprijs.

Dinsdag 12 december 2017
De ontdekking van de Alpen .
Multimediapresentatie door Robert Eckhardt, Voorschoten.
Robert Eckhardt is één van de meest ervaren alpinisten in Nederland.Hij stond
meer dan 1000 keer op een top in de Alpen, Himalaya, Karakoram, WestPapua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) en de Andes, waaronder 69
Alpen-vierduizenders en 16 vijfduizenders.
Zijn lezingen zijn een mix van prachtige fotografie, video, geluid en sfeervolle
muziek. Hierdoor wordt het verhaal zó realistisch, dat je er als het ware bij bent
en wordt meegenomen op avontuur.

Zaterdag 6 januari 2018
NIJJOARSVERZIEDE, Met Marjolein Meijers op muzikale wereldreis.
Marjolein Meijers en haar vaste muzikanten Walter en Onno Kuipers komen
naar “de Meet” in Bellingwolde met het muziekprogramma van 'Berini tot Solex'.
Meijers maakt al een leven lang prachtige muziek. In 2016 stond zij 40 jaar op
de planken. Het programma bevat veel nieuwe muziek en nieuwe liedjes, allemaal uitgevoerd in de Nederlandse taal.

Dinsdag 23 januari 2018
Wereldwijd pionier in biologische landbouw.
Peter Brul uit Bellingwolde zal er vanavond uitvoerig
over vertellen.
Als student, boer, onderzoeker en adviseur ruim 40 jaar
betrokken bij de ontwikkeling van biologische landbouw.
Van de zeventiger jaren met een paar honderd boeren en enkele tientallen miljoenen omzet tot meer dan 50 miljoen hectare nu en bijna 100 miljard omzet.
Met zijn bedrijf adviseur geweest in zo’n 70 landen, pionierswerk met de eerste
biologische boeren. Opbouw van het platteland met avonturen in het communistische Oostblok, waar biologische landbouw verboden was, in Joegoslavië
voor, tijdens en na de oorlog, in Iran, Irak en Afghanistan en Paraguay na de
val van de dictator, Stroessner. En natuurlijk biologische landbouw in Groningen.

Donderdag 15 februari 2018
De geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën door de heer
Hendrik Hachmer.
Ook het hergebruik van de kanalen voor de strokarton en zetmeelindustrie
komt aan bod. Tevens zal de heer Hachmer ingaan op de binnen-en zeevaart.

Donderdag 1 maart 2018
Siberische reisverhalen door journalist Gerard Jacobs, Amsterdam.
Gerard Jacobs reisde in 1986 voor het eerst naar de binnenlanden van Siberië. Hij schreef samen met Hans Olink een reportage voor Vrij Nederland over jonge Nederlandse
vrijwilligers, die tijdens de Russische burgeroorlog naar Siberië trokken om 'een nieuwe wereld' te bouwen. In de jaren, die
volgden reisde hij samen met Russische vrienden en collega’s dwars door Siberië, vaak zonder toestemming van de
autoriteiten.
Hij maakte mee hoe de Sovjet-Unie ineenstortte en de bewoners van Siberië
op de puinhopen van de communistische heilstaat een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. Hij zag hoe de maffia en de oligarchen de macht grepen in de jaren negentig en Vladimir Poetin de verkiezingen won en de chaos
bedwong.
Hij volgde de grote rivieren van Siberië, de Ob en de Kolyma, en trok op met
de oorspronkelijke bevolking van Siberië, de Chanten, Nentsy, Jakoeten en
Evenken die met uitsterven worden bedreigd in het land achter de bergen,
voorbij de horizon waar God vergat het land van het water te scheiden.
Hij noteerde de verhalen van overlevenden uit de Goelagarchipel, van gevangenen én bewakers.
De verhalen werden gepubliceerd in de Volkskrant en in het boek 'de Goden
hebben honger'. De documentaire 'Stalin had een brug beloofd' over de ontdekking van een massagraf op de oever van de rivier de Ob, won een Gouden
Kalf op de Nederlandse Filmdagen.

Vrijdag 9 Maart 2018
Toneelvereniging Jipsinghuizen.
'n Stellegie Oelewappers (Club der Pantoffelhelden)
Blijspel in drie bedrijven door Hans Schimmel.
De toegangsprijs voor deze toneelavond bedraagt € 7.—p.p.
Gaarne overmaking op rekening NL 89 Rabo 03066 08 081 t.n.v. Nutsdepartement Bellingwolde.
ER ZULLEN GEEN TOEGANGSKAARTEN WORDEN UITGEGEVEN,
UW BETALING IS TEVENS UW ENTREEBEWIJS.

Uitdagen 2018
De traditionele uitdag(en) vinden ook dit jaar bij voldoende belangstelling weer
plaats in de maand April .

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.
Programma voor 2017 / 2018
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.
Om het reisdoel voor het voorjaar van 2018 te kunnen bepalen ontvingen de donateurs in juni
2017 een enquête met een korte beschrijving van 3 mogelijke reisdoelen: een culturele rondreis
door Cyprus, Malta of Kroatië. De uitslag van de enquête heeft bepaald welke reis het bestuur
verder is gaan uitwerken.
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

Departement Bellingwolde van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen
Vereniging voor cultuur en educatie sinds 3 maart 1835

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De kosten van het lidmaatschap bedragen voor:
echtparen of daaraan gelijkgestelden 17,50 euro per jaar,
alleenstaanden 12,50 euro per jaar.
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