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Tekst digitale Nieuwsbrief februari 2016 

 

Nutfonds projecten gerealiseerd 2016 

 

Elk jaar ontvangt het Maatschappijbestuur vele tientallen subsidieaanvragen die stuk voor 

stuk uitvoerig behandeld worden tijdens de bestuursvergaderingen. Stichting Rijnmond 

Multicultureel Centrum en het project Love to Live ontvingen een subsidie van het Nutfonds 

in 2015. 

Invalidentoilet en keuken voor Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum 

De stichting Rijnmond Multicultureel Centrum zet zich in voor de multiculturele samenleving 

in  Rotterdam. Hiertoe organiseert de stichting met vrijwilligers tal van activiteiten voor de 

voornamelijk allochtone achterban in de regio Rijnmond. De activiteitenlocatie is 7 dagen per 

week geopend en dient als ontmoetingsruimte. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, 

buurtfeesten, voorlichtingsavonden en culturele uitstapjes.  

Foto: officiële opening invalidentoilet 

Vanwege het ontbreken van een invalidentoilet waren de activiteiten regelmatig niet te 

bezoeken door mensen met een lichamelijke beperking. Deze konden bij deelname niet 

langer dan twee uur blijven of dronken gedurende de dag (te) weinig om toiletbezoek te 

voorkomen. Juist deze kwetsbare doelgroep wilde de stichting niet buitensluiten.  
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Tegelijkertijd werden plannen gemaakt om buurtbewoners met elkaar te verbinden door 

kooklessen aan te bieden en aanschuifmaaltijden voor minderbedeelde inwoners. De keuken 

was aan een grondige vernieuwing toe.  

Mede dankzij de financiële bijdrage in 2015 van het NUTfonds heeft Stichting Rijnmond 

Multicultureel Centrum het invalidentoilet en de vernieuwde keuken kunnen realiseren op de 

activiteitenlocatie in Rotterdam.  

Love to Live in première 

In 2015 verleende het NUTfonds ook subsidie aan een inspirerend project: Love to Live. 

Love To Live is een filmproject van Karin Bruers met in de hoofdrol Margreet Bos. Margreet, 

een ras optimist, heeft ondanks de dramatische wending die haar leven twintig jaar geleden 

nam, altijd een positieve en dankbare kijk op het leven weten te behouden.  

 

Eind november 2015 was er de voorvertoning in Wageningen en een dag later de première 

van deze bijzondere documentaire in Het Duvelhok in Tilburg. Een impressie van de 

première is online te zien. Tegelijk met de première is ook de 2e - uitgebreide - editie van het 

Nederlandstalige boek van Margreet "I love to live" gepubliceerd.  

Tijdens de kerstdagen vertoonde TV Gelderland de verkorte versie van de film.  

De volledige film van 45 minuten wordt vervolmaakt en komt binnenkort op video uit. De film 

zal onder andere deel uit gaan maken van een educatief pakket voor het beroepsonderwijs in 

de zorgsector.  

 

Departement Breda 200 jaar 

 

Nutsdepartement Breda bestaat 200 jaar en viert deze verjaardag op 25 februari 2016 met 

een verkort symposium in de lokale Waalse Kerk.  

Het actieve departement werkt in Breda vanuit twee stichtingen. De stichting Nutsscholen 

Breda bestuurt de vijf Nutsbasisscholen in de stad. Op elk van deze scholen wordt door de 

schoolleiding, leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit de zogenaamde Nutsvisie 

samengewerkt, met respect en op basis van gelijkheid.  

Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda haar 2000 volwassen cursisten 

ongeveer 160 uiteenlopende cursussen, waaronder het grootste talencursusaanbod in de 

regio. De Vubreda, zoals de instelling in de volksmond heet, onderstreept het principe Life 

Long Learning, een leven lang leren. Het enorme aanbod biedt de cursist de mogelijkheid 

zich voortdurend te blijven ontwikkelen, vanuit persoonlijke of professionele drijfveren. Op 
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deze manier draagt de volksuniversiteit via haar cursisten bij tot ieders persoonlijke 

ontwikkeling, actief burgerschap en zelfredzaamheid. Dit vergroot de mogelijke inzet op de 

arbeidsmarkt en sociale integratie.  

 

Lagere Nutsschool in Breda                                                                                                                         

(Bron: gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen1784 -1834)  

 

Het jubileum wordt gevierd met een verkort symposium in de Waalse Kerk in Breda. Naast 

een aantal speciale gasten zijn de (oud) bestuursleden, docenten en andere medewerkers 

van de Nutsscholen Breda en de Nuts Volksuniversiteit Breda uitgenodigd, alsmede de 

gemeente Breda en de pers.  

In het bijzonder verwelkomt het departement Prof. Dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, een 

nakomeling van de oprichter in Nederland van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 

alsmede sprekers van Nutsscholen Breda en Nuts Volksuniversiteit Breda. 
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NUT in Onderwijsmuseum Dordrecht  

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, het grootste onderwijsmuseum van 

Nederland, heeft in juli 2015 zijn deuren heropend voor het publiek. Het museum mag zich 

inmiddels verheugen op een groeiend aantal bezoekers zowel door de week als in het 

weekeinde. Ook scholen weten de weg naar het museum te vinden. Niet verwonderlijk, want 

er is te veel te zien en te leren. Het museum is gelegen op een steenworp afstand van het 

NS-station in Dordrecht en dus makkelijk bereikbaar.  

Bezoekers in elke leeftijdscategorie zullen bekende leermiddelen tegenkomen. Voor ieder 

herkenbare agenda’s zijn op dit moment te zien bij de (tijdelijke) tentoonstelling Grow Up! 

over tieners en hun schoolagenda's.  

 

Met een aantal vrijwilligers, waaronder de voormalige voorzitter van de Maatschappij tot Nut 

van 't Algemeen, Cor den Boer, wordt er hard gewerkt om de boeken van ’t Nut, die voorheen 

in het Nutspand in Edam stonden, te categoriseren voor het museum. Onlangs is ook het  

borstbeeld van Jan Nieuwenhuizen aan het museum geschonken.  

Op onderwijsgebied was de Maatschappij natuurlijk niet weg te denken in de 19-de en 20-ste 

eeuw. Een groot aantal publicaties van mevrouw W.M. Nijkamp, die halverwege de vorige 
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eeuw inspectrice was van de Nutskleuterscholen, maakt deel uit van de boekencollectie van 

het museum.  

 

 

In haar boek Kind en Sint (1952) van haar staat de volgende zinsnede van de toenmalige 

secretaris van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Dit voorwoord geeft goed de 

verbondenheid weer tussen ‘t Nut en het onderwijs. (…) Het Hoofdbestuur der Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen begeleidt dit werkje der inspectrice van de Nutskleuterscholen 

gaarne met een hartelijk woord. Het dankt Mejuffrouw Mr E. M. F. Spits, Rijksschoolopziener 

van het Kleuteronderwijs te Venlo en de Heer F. W. J. Janssen, Secretaris van de Nat. 

Federatie v. d. Geestelijke Volksgezondheid voor hun waardevolle adviezen die het boekje 

zeer te stade zijn gekomen en verheugt zich over de uitgave ervan. Is het niet de taak der 

Maatschappij „algemeen volksgeluk te bevorderen" ? En neemt in dat volksgeluk het 

kindergeluk niet een grote plaats in? Het gaat Kind en Sint wel! (….). 

Dit boek is in zijn geheel te vinden op internet.  
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224-ste Algemene ledenvergadering in Bellingwolde  

 

Op zaterdag 16 april 2016 zal de 

224-ste Algemene Ledenvergadering 

op uitnodiging van departement 

Bellingwolde worden gehouden in het 

dorpshuis ‘De Meet’ in Bellingwolde 

(gemeente Bellingwedde). Omdat 

Bellingwolde niet makkelijk 

bereikbaar is met het openbaar 

vervoer zal er in de ochtend vanaf 

NS-station Groningen een touringcar 

vertrekken naar Bellingwolde. De 

departementen zullen in februari op 

de hoogte worden gesteld van het 

programma.                                                         

                                                                   Foto: Museum De Oude Wolden 

Na afloop van de vergadering zullen de leden met een touringcar een tocht kunnen maken 

door de omgeving van Bellingwolde. Er zal een bezoek worden gebracht aan het museum  

De Oude Wolden. Dit geheel vernieuwde Museum de Oude Wolden is een eigenzinnig 

museum gelegen in het prachtige landschap van Noordoost-Groningen. Regelmatig wisselen 

de exposities elkaar af in het museum. De permanente expositie omvat werken van de 

magisch realist Lodewijk Bruckman. Een gedeelte binnen de permanente expositie is 

gereserveerd voor werken van andere regionale kunstenaars. 

   

De Hoofdweg in Bellingwolde – waarlangs 

ook het museum is gelegen - is één van de 

mooiste straten van de provincie 

Groningen. Er staan veel monumentale 

villa boerderijen. De Hoofdweg is niet voor 

niets aangewezen als beschermd 

dorpsgezicht.  
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In de gemeente Bellingwedde staan ook 

vier korenmolens, veelal in eigendom van 

de gemeente. Deze worden regelmatig in 

bedrijf gesteld door vrijwilligers. Een van 

de molens staat aan het B.LTijdenskanaal 

in het plaatsje Veelerveen (foto).   

  

 

 

Onderweg zal ook De Burcht Wedde worden gepasseerd. Dit is een romantisch kasteeltje 

met een roemrucht verleden. Momenteel is er een restaurant in gevestigd. Tevens doet het 

dienst als vakantieverblijf voor kinderen, die niet zelf de mogelijkheid hebben om met 

vakantie te gaan.  

 

Schooldepartement Oss gefuseerd 
 
Primair SKO (Geffen) en Nut (Oss) zijn met groot vertrouwen vanuit hun eigen achterbannen 

per 1 januari 2016 gefuseerd.De nieuwe naam werd op 4 december 2015 bekend gemaakt: 

Filios Scholengroep. ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. Deze naam werd bedacht door 

Basisschool De Meander (Lith) en Basisschool De Hoogakker (Nuland). 

   

 

Belangrijkste aanleidingen voor deze samenwerking waren de leerlingenkrimp, de 

voortdurende zorg voor goed onderwijs en het verbeteren van de toekomstbestendigheid van 

beide organisaties. Uitgangspunt bij de fusie was dat de schaalvergroting geen gevolgen zou 

hebben voor het onderwijs en de persoonlijke benadering. Alle schoollocaties blijven dan ook 

bestaan als zelfstandige scholen met behoud van hun eigen identiteit en kleinschaligheid. 
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Het departement Oss van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vormde voor de fusie het 

bestuur van de Osse Nutsscholen. De leden van het departement waren de ouders van de 

leerlingen van de vijf verschillende locaties. Het departement had een hoog aantal leden voor 

de fusie. De leden (ouders) van het Osse Nut spraken zich op 13 juli 2015 tijdens de 

Algemene ledenvergadering in grote meerderheid uit vertrouwen te hebben in de fusie van 

beide organisaties. De hervorming van het onderwijs in Nederland vanaf 1800 geldt als één 

van de grootste verdiensten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Al vanaf de 

oprichting in 1784 vormt de verbetering van het onderwijs een van de belangrijkste 

doelstellingen van het Nut. In het licht hiervan vormt de fusie van de Nutsscholen in Oss een 

logische stap. 

 

 
Ledenbijeenkomsten  

 

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering vindt plaats op  

16 april 2016 in Bellingwolde. 

 

De eerstvolgende Centrale Districtraadsvergadering vindt plaats op  

zaterdag 19 november 2016. 

 

 

  

 

Volgende digitale nieuwsbrief  

 

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Laat het 

weten voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. De uiterste 

datum voor inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is    

1 april 2016. Berichten kunt u sturen naar 

secretariaat@nutalgemeen.nl. 
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