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Algemene Ledenvergadering 21 april 2012 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april jl. werd mevrouw J. (Joyce) Jansen-Pierik door de 

vergadering benoemd tot voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zij volgt hiermee de heer C.J. 

(Cor) den Boer op die tijdens de vergadering terugtrad als voorzitter en bestuurslid. Mw. J. (Joyce) Jansen-

Pierik is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Maatschappij.  

 

Er waren meer bestuurswisselingen. Mevrouw  E.A. (Elly) van den Berg-van Ooijen nam eveneens afscheid als 

bestuurslid van het Maatschappijbestuur. Tot het Maatschappijbestuur traden toe de heer mr. J.W.H. Offerhaus, 

de heer ir. J.J. Ruedisulj en de heer mr. M.M. Rietveldt. De heer mr. R. Domenie sprak  afscheidswoorden tot 

de leden. Hij trad dit jaar uit het bestuur van het Jan van Nieuwenhuyzenfonds.  

 

 
 

Tijdens de vergadering werd de Notitie inzake beleid 2012 - 2016 ongewijzigd aangenomen. Een belangrijk 

thema in deze notitie is dat de Maatschappij de komende jaren meer als subsidiegever voor projecten gaat 

functioneren. Het gaat dan om projecten die dicht bij de doelstelling en de gedachte van 't Nut staan. In de 

Centrale Districtraad van 3 november zal hier nader bij worden stilgestaan. De notitie is  in de meest recente 

'Wegwijzer' opgenomen. Deze werd in mei jl. per emailaan alle departementen en districten verzonden.  De 

lezing na de vergadering werd verzorgd door  Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk en ging over coöperatief 

handelen. Leden kunnen de beleidsnotitie, Wegwijzer en het geluidsdocument van de lezing opvragen bij het 

secretariaat: secretariaat@nutalgemeen.nl.  

 

Even voorstellen: de heer J.J. (Jaap) Ruedisulj 

Jaap Ruedisulj (1955) werd tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 mei jl. benoemd tot bestuurslid van de 

Maatschappij. Hij is sinds 2001 secretaris van het departement Leeuwarden. Het departement Leeuwarden is 

een departement dat met de renteopbrengsten van zijn vermogen subsidies uitkeert aan culturele en 

maatschappelijke initiatieven. Daarnaast organiseert het departement één of twee maal per jaar een culturele  

 

 

http://www.destentor.nl/regio/salland/10974383/Eerste-vrouwelijke-voorzitter-Het-Nut-komt-uit-Olst.ece
http://www.nutalgemeen.nl/pdf/Afscheidfoto210412.pdf
mailto:secretariaat@nutalgemeen.nl
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activiteit voor de leden (60), en is het eigenaar van drie volkstuincomplexen. Bij 

elkaar genoeg om een secretaris aan het werk te houden.  In het dagelijks leven is 

Jaap Ruedisulj architect te Leeuwarden. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, die 

inmiddels het huis uit zijn. Als hij niet werkt is hij te vinden op de golfbaan of op het 

familielandgoed te Leersum (U), dat hij samen met andere familieleden beheert.  

Sinds 2005 is Jaap Ruedisulj bestuurslid van Stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds, 

waarbij  zijn achtergrond als architect goed van pas komt bij het beheer van het pand 

te Edam, bijvoorbeeld bij het opzetten van een meerjaren-onderhoudsplanning. 

 

 

 

200 jaar oude Nutsmunt gevonden in Haarlem 
 

 Op het Hasselaersplein in Haarlem vond de 10-jarige Elena Sissingh dit 

voorjaar tijdens het spelen een oude munt. Thuis gekomen bleek het te gaan om 

een herdenkingsmunt ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van 't Nut van het 

Algemeen. Hoe de munt daar in de grond terecht is gekomen vermeldt het 

verhaal niet. Tijdens graafwerkzaamheden voor ondergrondse vuilcontainers 

kwam de munt naar boven. Haar vader meldde deze vondst aan het secretariaat.  
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Wat Doe Jij? toont zich in vele vormen 

Tijdens het project ‘Wat Doe Jij?’ speelt een jongerentheatergroep realistische scènes in de klas en confronteert 

leerlingen met hun gedrag. Thema’s die worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de 

klas.  Het project rolt zich inmiddels uit over verschillende delen in Nederland. Corretje Eijgenstein,  project 

medewerkster ‘Wat Doe Jij?’ voor  ‘t Nut, doet een greep uit de vele evaluaties van docenten in voorgezet 

onderwijs en Mbo. 

 

‘Wat Doe Jij?’ met Young Stage in Rotterdam (20 workshops, 3e seizoen) 

‘Foto’s met de mobiele telefoon op Facebook gezet…’ 

Sommige leerlingen durfden minder snel mee te doen, maar de situaties zijn zo herkenbaar dat ze enthousiast 

werden. Het valt of staat met de rol van de Joker, die moet het geheel leiden en goed weten dat het doel is  de 

leerlingen te laten nadenken. Hij/zij moet enthousiast maken en het stuk, na inbreng van de leerlingen, toch 

weer tot een goed eind te brengen. Allerlei oplossingen worden uitgeprobeerd, dat gebeurt heel professioneel. 

Maar er wordt nog steeds veel gepest. Wel krijgen de leerlingen meer zicht op hun eigen rol en hoe je daar een 

keuze in hebt. 

De voorstelling blijkt ook zeer geschikt voor de leerlingen van het Mbo zelf. Docenten zeggen : “Dit moeten we 

vaker doen….”                                                           

        

 
 

‘Wat Doe Jij?’ met De Steeg in Groningen (73 workshops) 

‘Pesten en buitensluiten na onaardig, heftig ruziënd gedrag…’ 

De klas werd omgetoverd tot een minitheater. De acteurs speelden herkenbare pestsituaties over digitaal 

pesten en de leerlingen werden goed bij de scènes betrokken. 

De leerlingen werd een spiegel voorgehouden door hen zelf te laten reageren. Ze vonden het geweldig dat ze 

zelf mee mochten spelen. 

Het was zeer herkenbaar, wekelijks zijn er wel pesterijtjes binnen en buiten de groep. 

En, als je iemand wilt slaan, doe je dat in het stuk in slow motion…… want dat laat  zien dat vechten geen 

oplossing biedt. 
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Als leerlingbegeleider kan ik hier op teruggrijpen, alle mentoren zouden hierbij aanwezig moeten zijn! 

Graag in alle brugklassen spelen….. 

 

‘Wat Doe Jij?’ met Theaterschip Drost van Salland in Deventer (32 workshops, 2e seizoen)  

’Proefwerk afgepakt en overgeschreven…’ 

Duidelijk, mooi gespeeld verhaal uit de belevingswereld van de leerlingen over: meedoen, erbij willen horen, 

keuzes maken….. 

De interactie ging goed, complimenten geven als de leerlingen durven meespelen werkt goed. Ze moesten nu 

wel nadenken over de gevolgen van pesten. Je kunt als docent later naar de voorstelling verwijzen. ( 

Je zou kunnen eindigen met leraren, die gepest zijn, en wat dat voor gevolgen heeft gehad in  hun latere leven. 

Het was professioneel gedaan en interessant. Graag volgend jaar weer, ook in de 2e klassen! 

 

‘Wat Doe Jij?’ met de Toneelmakerij in Amsterdam (20 workshops) 

‘Manipulatie en groepsdruk om leraar te beschuldigen…’ 

Herkenbaar laagdrempelig stuk. Vlotte intro met muziek en een scènes met een dosis humor. De leerlingen 

kunnen zich goed verplaatsten in de personages en denken mee. Ook het inspringen ging goed, na een tijdje 

kwamen de leerlingen los en deden mee. 

Bijzonder geschikt om op terug te grijpen bij soortgelijke situaties in de klas. 

We hebben nagepraat in de klas over hun inbreng, wat ze geleerd hebben en of ze dat ook gaan toepassen… 

Heel geschikt voor 2e jaars, maar ook misschien voor brugklassers in de eerste weken van hun schooltijd? 

Volgend jaar weer? 

 

‘Wat Doe Jij?’ met de Jeugdtheaterschool in Tiel 

‘Pesten is er in allerlei vormen…’ 

De Jeugdtheaterschool van De Plantage (JTR) zal in september in Tiel, Culemborg en Geldermalsen 

waarschijnlijk een bescheiden start kunnen maken. Enkele try-outs hebben in ieder geval het enthousiasme van 

de scholen aangetoond. 

 

‘Wat Doe Jij?’ met het Productiehuis van Artiance in Alkmaar 

‘Wat Doe Jij Vreemde Eend?’ over vooroordeel en discriminatie…’ 

Artiance zal met een speciaal voor dit project samen te stellen groep spelers waarschijnlijk in september kunnen 

starten in de hele kop van Noord-Holland: Den Helder, Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Edam/Volendam en 

Purmerend, mede dankzij lokale Nutsdepartementen en Coöperatiefondsen van Rabobanken in de regio. 

 

Verwacht 

‘Wat Doe Jij?’ met Rabarber in ’s-Gravenhage / Wassenaar / Leiden 

 ‘Wat Doe Jij?’ met het Koning Willem 1 College? in ’s-Hertogenbosch en omgeving 

 

Samenwerking met Mbo 

De omvang van samenwerking met Mbo-artiestenopleiding neemt nog steeds toe. De meeste spelers komen 

van de dichtstbijzijnde ROC’s. Deze studenten zijn jong en staan daardoor dicht bij de leerlingen. 

Extra donaties komen o.a. van de SNSbank-winkelopeningen en Coöperatiefondsen van diverse lokale 

Rabobanken, de SNSfondsen,  ’t Nut Buren en Eemsmond, het Jan Nieuwenhuyzenfonds Tiel en het lokale 

VSBfonds Beemster. 

 

‘Wat Doe Jij?’ met Nutsdepartementen 

De departementen Amsterdam, Beesd, Den Helder, Edam, Olst-Deventer, Oude Pekela, Rotterdam en het 

Nutsdistrict Noord-Holland dragen financieel bij aan ‘Wat Doe Jij?’. Plannen zijn er met Bergum, Buren, 

Langstraat, Rijswijk en Wassenaar. 
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Symposium Laaggeletterdheid  
 
Door Elly van den Berg van Ooijen,  Coördinator projecten laaggeletterdheid 't Nut 

Van tijd tot tijd roert de Stichting ‘Lezen en Schrijven’ zich 

door activiteiten, die aandacht vragen voor het 

maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid. Zo ook 

op woensdag 23 mei 2012. VNO-NCW Midden 

organiseerde in samenwerking met Stichting Lezen & 

Schrijven en provincie Overijssel in het Provinciehuis te 

Zwolle een symposium onder de titel “Laaggeletterdheid in 

bedrijf” in het kader van arbeidsmarktparticipatie en 

basisvaardigheden zoals lezen en schrijven.  Tijdens dit 

symposium verzorgden de heer Rietkerk, gedeputeerde 

Provincie Overijssel, de heer Meerdink, voorzitter Raad van 

Bestuur bij Espria en Woonzorg Nederland, mevrouw Bakker-van Ingen, voorzitter VNO-NCW Midden een 

presentatie, waarin zij ingingen op hun visie op laaggeletterdheid in bedrijven. Tot slot rondde H.K.H. Prinses 

Laurentien der Nederlanden, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, het plenaire gedeelte af met een korte 

lezing. Na de pauze was er de mogelijkheid verschillende interactieve workshops te volgen, die in het teken 

stonden van arbeidsmarktparticipatie, basisvaardigheden en de aanpak van taalachterstanden en 

laaggeletterdheid in een aantal bedrijven. 

Huidige situatie 

1 op de 15 werknemers in Nederland kan niet goed lezen en schrijven. Een verscholen probleem, omdat men 

dit niet gemakkelijk toegeeft en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Kunnen zij bijvoorbeeld de 

veiligheidsvoorschriften in voldoende mate lezen en in hun werksituatie toepassen. Te denken valt aan 

werknemers in ziekenhuizen, instellingen met betrekking tot de zorg, het onderwijs, de gemeenten, bij de 

brandweer, de politie, in de bouwwereld en andere risicovolle bedrijven.  Terecht heeft VNO-NCW Midden voor 

dit vraagstuk aandacht gevraagd. Er bleek bij de aanwezigen niet alleen behoefte aan bezinning te bestaan, 

maar men hoopte vooral ook  antwoorden te krijgen op vragen om oplossingen. 

De centrale vragen waren dan ook: Hoe zit dat in uw organisatie? Herkent u de problemen? 

De deelnemers aan de workshops kregen  hier meer helderheid over door en tips voor onderkenning, erkenning 

en aanpak. Ervaringsdeskundigen droegen kennis over en reikten tools aan om tot vermindering van 

taalachterstanden binnen organisaties te komen, en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen. 

In mijn workshop ‘Taal op de werkvloer’ werd door de Stichting ‘Lezen & Schrijven’, bij monde van de 

themamanager bedrijven, Marlies Olthuis, aangegeven dat het aankomt op daadkracht en dat het belangrijk is 

regelmatig ervaringen te delen om te komen tot een gedeelde visie en aanpak, de zogenaamde keten-aanpak. 

De stichting organiseert sinds enkele maanden de ‘Masterclass Taal Werkt’, die succesvol werkt. Meer en meer 

bedrijven tonen interesse. Op de website van de stichting www.lezenenschrijven.nl  kunt u hierover onder het 

kopje ‘Aan de slag: bedrijfsleven’ meer  lezen.Van maandag, 3 september tot en met zondag, 9 september  

2012 organiseert de Stichting Lezen & Schrijven voor de achtste keer de Week van de Alfabetisering, nu onder 

het motto ‘Geef taal een stem” 

.U kunt daarbij zijn !! Meldt u aan bij de stichting: www.lezenenschrijven.nl  !!! 

Tijdens deze week roept de Stichting Lezen & Schrijven organisaties en individuen op activiteiten te organiseren 

om de aandacht te vestigen op de aanpak van laaggeletterdheid. De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

roept de besturen van de departementen op om te komen tot ludieke acties ter plaatse!  

http://www.lezenenschrijven.nl/
http://www.lezenenschrijven.nl/
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Kort Nieuws voor en door de departementen 
 

Eerste vrouwelijke Maatschappijvoorzitter blijft niet onopgemerkt 

 

Mw. Joyce Jansen-Pierik heeft naar aanleiding van haar benoeming als eerste vrouwelijke 

voorzitter van 't Nut tijdens de  jaarvergadering op 21 april 2012 veel positieve reacties 

ontvangen van binnen en buiten het 't Nut. Ook de Burgemeester van haar woonplaats Olst-

Wijhe, de heer T. Strien,  bracht met een brief een felicitatie over.   

 

 

 

Wierdendagen in Warffum; een initiatief van de Vereniging ter Bevordering van Welvaart 

 

Op 18 januari 1866 werd de Vereniging ter Bevordering van Welvaart opgericht, de voorloper van het 

Nutsdepartement Warffum. De vereniging nam onlangs het initiatief voor het educatieve project de 

Wierdendagen. Op vrijdagochtend 13 april openden twee van de eerste bewoners van de Wierden, Bertram en 

Waldemar, de Wierdendagen. De rest van de dag maakten de leerlingen van twee basisscholen in Warffum op 

speelse wijze kennis met de oudste geschiedenis van hun dorp, de Wierdentijd.  

 

Delden viert 175-jarig bestaan 

 

Vrijdag 13 april 2012 hield ‘t NUT Delden haar 

jubileumreceptie. Naast veel vertegenwoordigers van 

culturele verenigingen uit Stad-Delden, waren ook zuster  

Nutsverenigingen uit Overijssel en de Achterhoek, 

alsmede Mevrouw Jansen-Pierik, voorzitter van het 

regiobestuur Overijssel van de Maatschappij tot Nut van 

het Algemeen aanwezig.  De huidige voorzitter van ’t Nut  

Delden, de heer Leo Klomberg, hield een toespraak  over 

de ontstaansgeschiedenis van het Nutsdepartement 

Delden in 1837 en de omstandigheden in Stad-Delden 

toendertijd. De heer Jan Hakstegen ontving uit handen 

van Leo Klomberg de erepenning van de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen voor de vele verdiensten die hij 

decennia lang voor ‘t  NUT Delden heeft gehad.  

 

Adriaan van Dis in Olst 

 

Op uitnodiging van Blz. Boekhandel Korten, het departement Olst-Deventer en Bibliotheek Olst-Wijhe kwam de 

schrijver Adriaan van Dis op zondag 25 maart in Olst vertellen over zijn boeken en zijn leven. Door de 

overweldigende belangstelling werd er uitgeweken naar de Grote zaal van het Holstohus in Olst. Voorafgaand 

aan deze 'genoeglijke middag aan de IJssel' draaide in het Filmhuis Olst  op vrijdagavond 23 maart de film 

 ‘Midnight in Paris’ (2012) van Woody Allen. Over deze film zegt van Dis zelf: een romantische film die prachtig 

tot uitdrukking brengt waarom Parijs al decennia lang zo’n aantrekkingskracht uitoefent op schrijvers en 

kunstenaars. Bij aankoop van een kaartje voor de lezing kregen de deelnemers gratis toegang tot deze film. 

Adriaan van Dis gaf na afloop aan dat hij het zeer naar zijn zin heeft gehad in het Holstohus in Olst. De middag 

verliep soepel, het publiek was zeer belangstellend en de ontvangst was hartelijk.  

http://www.nutalgemeen.nl/pdf/BriefgemeenteOlstWije2012.PDF
http://www.warffum.com/verenigingen/het-nut-in-warffum
http://www.warffum.nl/actueel/wierdendagen-voor-basisschoolleerlingen
http://www.warffum.nl/actueel/wierdendagen-voor-basisschoolleerlingen
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Erepenning voor Mw. Westerdijk-Groeneveld na 40 jaar inzet voor 't Nut 

 

Mevrouw L. Westerdijk-Groeneveld, voorzitter van departement Noordbroek, ontving op 8 maart tijdens de 

jaarvergadering van het departement een erepenning omdat zij al 40 jaar deel uitmaakt van het 

departementsbestuur. Het grootste gedeelte van deze periode was zij actief als voorzitter.   

 

SNS en 't Nut steunen technieklokaal in Winterswijk 

 

Bij de opening van elke SNS winkel ontvangt de Maatschappij tot Nut 

van 't Algemeen een bedrag van 500 euro dat in principe ten goede 

komt aan het project ‘Wat Doe Jij?’ Op 2 maart 2012 vond de opening 

van de winkel in Winterswijk plaats. De Maatschappij heeft er 

in Winterswijk voor gekozen om het bedrag te besteden aan het 

Technieklokaal Skills vanwege het feit dat de activiteiten van Skills 

volledig aansluiten bij de doelstellingen van ‘t Nut, te weten 

ondersteuning van onderwijs in relatie tot de jeugd.  

 

 

Nut Bergum ondersteunt heroprichting Volksuniversiteit 

 

Een paar jaar geleden is in Friesland door bezuinigingen een einde gekomen aan de Volksuniversiteit (VU). 

Deze viel destijds onder het Friesland College in Leeuwarden. De Stichting Bibliotheken Midden Friesland heeft 

onlangs de moed gehad tot heroprichting. In de aanloop van de heroprichting is contact gezocht met ‘t Nut 

Bergum om hun ledenbestand mede als platform  en klankbord te gebruiken.  ‘t Nut in Bergum verzorgde 

mondelinge aanbevelingen, zorgde voor verspreiding van het VU- programmaboekje en brochures en leverde 

ideeën voor te organiseren cursussen. t Nut Bergum denkt daarmee weer invulling te hebben gevonden voor de 

van oudsher educatieve taken.  

 

Lezing in Rotterdam door Prof.dr. James Kennedy: ‘Civil Society’ weleer en nu 

 

Op 6 februari 2012 hield Prof. Dr. James Kennedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam, voor een aandachtig gehoor in Arminius te Rotterdam een voordracht met de titel: 

‘Civil Society’ weleer en nu. Met deze voordracht gaat hij in op de verschillende aspecten van Burgerschap en 

de veranderingen die zich in Nederland hebben voorgedaan. De volledige lezing leest u op de website 

www.nutalgemeen.nl 

 

Activiteiten Middenbeemster 

 

Departement Beemster heeft elk jaar een gevarieerd programma 

voor haar 120 leden dat gepubliceerd wordt op de website van het 

departement. Dit jaar pakt het departement extra uit vanwege het 

400-jarig bestaan van Beemster. De bibliotheek, waarmee in het 

verleden een hechte relatie was,  ontving in het kader van het 400-

jarig jubileum van de gemeente op 14 maart Jan Blokker (jr) voor 

een lezing met de titel: De Beemster, een Hollands Archetype. Jan 

Blokker jr. over de droogmakerij. 
 

De foto is uniek  en  beschikbaar gesteld door het Waterlands Archief te Purmerend en betreft Pijlenbrug en oude bakkerij in de winter van 

1947 aan de Middenweg in De Beemster. 

http://www.nutalgemeen.nl/pdf/SNSWinterswijk.pdf
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Departement Delden introduceert eigen website 

 

Sinds enkele maanden beschikt het Nutsdepartement Delden over een eigen 

website:www.nutdelden.nl. Deze wordt door enkele bestuursleden van het 

departement actueel gehouden. Op de website is een aparte pagina ingericht 

voor de jubileumactiviteiten in april. 't Nut in Delden viert dit jaar haar 175-jarig 

bestaan. 

 

   

Lezing over vergeten concentratiekampen bij De Marne 

 

Departement de Marne biedt haar leden ook elk jaar een aantal  

gevarieerde acitiviteiten aan. Op 14 februari hield Piet Albers een 

lezing over de 15 concentratiekampen die vlak over de grens met 

Drenthe en Groningen in Duitsland hebben gestaan. De kampen 

in het Emsland zijn  jarenlang doodgezwegen. Emmenaar Pieter 

Albers heeft aan de hand van publicaties, mondelinge 

getuigenissen, boeken en radio-uitzendingen de geschiedenis 

van de kampen onderzocht en daarover een boek gepubliceerd.  

 
Foto: Buitenmuur (artistieke reconstructie) van voormalig Kamp Esterwegen 

 
  

 Familieberichten 

In de afgelopen periode bereikte de Maatschappij de overlijdensberichten van         

Henk Mali      (29 april 1935 - 17 maart 2012)                                                                 

Eduard Louis (Pim) Smits   (1 juni 1929 - 3 mei  2012)                                                   

Beide zijn ieder op hun eigen wijze van grote betekenis geweest voor  't Nut. Henk 

Mali was bestuurder bij het departement Rotterdam. Pim Smits zette zich jarenlang 

in voor het district Zuid-Nederland. 

 

Planning Centrale Districtraad 2012 en ALV 2013 

 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2013 vindt plaats op zaterdag 20 april. 

Op zaterdag 3 november 2012 zal de volgende Centrale Districtraad worden gehouden. 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aankondiging: 

secretariaat@nutalgemeen.nl. 
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