Vrijdag 13 maart 2020 20.00 uur de Meet Zaal open 19.00 uur .
Drentse toneelgroep 't Volk van Grada,' Emmen .

"Tweede hands ; Tweede kans" Blijspel, in drie bedrijven en geregisseerd door Herman van der A .
De toegangsprijs voor deze toneelavond bedraagt € 7.—p.p.
Er zullen geen toegangskaarten worden uitgegeven, uw betaling is tevens uw entree- bewijs. Zo tegen het einde
van het jaar kunt u zich hiervoor aanmelden. Gaarne overmaking op rekening NL 89 Rabo 03066 08 081 t.n.v.
Nutsdepartement Bellingwolde onder vermelding van toneel.

Uitdagen 2019/2020
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 reisorganisa- tie 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 ver- zorgen de
rondleidingen ter plaatse. Deze reizen zijn steeds halfpension en inclusief alle fooien, excursies, entreegelden,
voorlichtingsbijeenkomst, reünie en andere bijkomende kosten.
Programma voor 2019/2020
11 sept. 2019 Amsterdam, Scheepsvaartmuseum en Anne Frank Huis Febr. 2020 Theaterbezoek (invulling nog niet bekend)
Mei 2020 Buitenlandse 10 daagse reis (bestemming nog niet bekend) Sept. 2020 Culturele dagtocht (invulling nog niet bekend)
Inlichtingen over de Stichting NUT MTC en haar activiteiten krijgt u bij: Julle Schillhorn van Veen / 0595 421914 /
jschillhornvanveen@outlook.com Geke Grimme / 0597 552021 / gekegrimme@hetnet.nl Ina vd Wolde / 06 25018970 /
inavanderwolde@ziggo.nl

Programma 2019 - 2020
Donderdag 26 september 2019 20.00 uur de Meet
Lezing Mevr. Andrea Vreede , Rome
Mw. Vreede zal in haar verhaal ingaan over de zeer spannende actuele politieke en economische situatie in
Italië.
Andrea Vreede (Amsterdam 1962) vestigde zich begin 1994 als archeoloog en tolk-vertaler Italiaans in Rome.
Een aantal jaren reisde ze als gids voor Nederlandse culturele reisorganisaties heel Italië door. Van 2002 tot 2012
werkte ze als correspondent in Italië voor het NOS journaal. In de meer dan tien jaar van haar
correspondentschap maakte ze talloze reportages, artike- len, analyses tijdens live-kruisgesprekken - en niet te
vergeten – zomercolumns over Italiaanse en Vaticaanse zaken .
Tegenwoordig zet ze vanuit Rome haar activiteiten als journalist en Italië kenner voort door middel van lezingen,
artikelen in verschillende bladen en bijdrages o.a voor de VRT en als Vaticaan-correspondent voor NOS
NIEUWS.

Donderdag 10 oktober 2019 20.00 uur de Meet
Lezing met beelden Rixt Albertsma, Leusden
Ga mee op reis en ontdek het huidige Marokko
Rixt Albertsma heeft al meer dan 15 jaar een passie voor Marokko. Ze werkte jarenlang als journalist, en woonde
en werkte in die hoedanig- heid in Marokko. Ze schreef vele artikelen over het land (voor diverse kranten) en
publiceerde de reisgids 100 % Marrakech. Tijdens de lezing laat ze zien wat haar zo fascineert aan het land. Aan
de hand van persoonlijke ervaringen vertelt Rixt over de ontwikkelingen in Marokko van de afgelopen tien jaar. Zo
vertelt ze over de culturele en historische achtergronden en laat ze het verschil zien tussen de traditionele cultuur
en het eigentijdse Marokko, dat volop in ontwikkeling is .
Ook de indrukwekkende natuur en de lokale gebruiken komen ruim aan bod tijdens de presentatie. Ga mee op
reis en maak kennis met het hedendaagse Marokko tijdens deze beeldende lezing.
Rixt woont tegenwoordig in Nederland en werkt als freelance schrijver en als coach en trainer op het gebied van
schrijven en presenteren.

Donderdag 14 november 2019 20.00 uur de Meet
Lezing Erik Lamfers, Santpoort
"Werken aan een duurzame samenleving"
Erik Lamfers is werkzaam als plan-econoom bij advies bureau "Over Morgen" Amersfoort. Het bureau doet
advisering met betrekking tot duurzaamheid. Hij is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit.
Ook Henk van der Goot, wethouder van de gemeente Westerwolde, zal zijn licht laten schijnen over
duurzaamheid met als thema: "Westerwolde samen verduurzamen".

Ben Feringa komt naar de Meet in Bellingwolde.
Na lang wachten is het dan toch gelukt Nobelprijswinnaar de heer Ben Feringa zal voor het
Nutsdepartement een lezing verzorgen op Dinsdag 11 februari 2020.
Aanvang 20.00 uur.
Dit is niet opgenomen in uw programmaboekje.

Donderdag 28 november 2019 20.00 uur de Meet
Lezing met beelden Fred Geers Houten
Op verkenning in het hoge noorden Van Finse meren tot Noorse westkust
Fred zal de bezoeker als het ware mee nemen van de Russische grens in het merengebied van Finland naar de
westkust van Noorwegen en alles wat daar tussen zit. Met aandacht voor landschap, natuur en cultuur
Fred Geers (1949) tekstschrijver/fotograaf is gespecialiseerd in Scandinavië en Finland. Hij heeft gewoond in
Zweden en Noorwegen verkende de uithoeken van Noord-Europa als reisleider en tekstschrijver/fotograaf. Sinds
1994 schrijft hij voor Nordic Magazine reisreportages, achtergronden en columns.

Zaterdag 4 januari 2020 20.00 uur de Meet

NIJJOARSVERZIEDE , Met Marjolein Meijers
op muzikale wereldreis.
Twee jaar geleden traden ze met veel succes op
tijdens onze jaarlijkse nieuwjaars- visite. Met ze
hebben we het over Marjolein Meijers (Dordrecht) en
haar vaste muzi- kanten Walter en Onno Kuipers.
Deze keer met een nieuw programma : "MUZIEK".
Het is een persoonlijke muzikale reis door het leven
van Marjolein Meijers.
"MUZIEK" staat niet alleen bol van prachtige muziek,
maar zit ook vol vrolijke en ontroerende verhalen.

Dinsdag 21 januari 2020 20.00 uur de
Meet
Lezing met beelden, Mw. Fatima Taghvaei, Peize
Fatima vertelt over haar vlucht uit Iran en haar leven nu. Mevr. Taghvaei is docente biologie en chemie en is van
Iranese afkomst. Zij zal ons vanavond vertellen over haar leven in-en haar vlucht uit Iran. Dat laatste is een
adembenemend persoonlijk verhaal, dat een weergave is van de vlucht met haar kinderen naar Nederland als

Zaterdag 11 april 2020
De Meet, Bellingwolde

Countryband
Savannah

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

Optreden betreft de Back to the Country theatershow part 9

De band Savannah met solist Dick van Altena trekt in binnen en buitenland altijd volle zalen. Zij
nemen u mee naar de hoogtijdagen van de countrymuziek.
Ruim 30 songs komen langs in deze 2 uur durende muziekreis door de tijd. Liedjes, die u moeiteloos
kunt meezingen en verrassende titels met een 'o ja' gehalte.
Van Johnny Cash, John Denver etc., ze komen allemaal voorbij in een (h)eerlijk
muziekavondje. Na de reguliere show verzorgt de band nog een after-party van

ca.30 minuten.

Kaarten kunnen de leden reserveren bij de secr. van het Nutsdepartement Bellingwolde de hr.
S.Waalkens, de Klieve 25, 9695 BD Bellingwolde onder vermelding van naam, adres en woonplaats.
Bij voorkeur per e-mail stofferwaalkens@hetnet.nl of eventueel telefonisch 0597-531665. Gaarne
bestellen voor 1 september 2019.

Ter gelegenheid van het 185- jarig bestaan van het Nut Bellingwolde in 2020
kunnen wij u de kaarten aanbieden voor de speciale prijs van € 15.—p.p.
Gaarne het bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL 89 Rabo 03066 08 081
t.n.v. Nutsdepartement Bellingwolde onder vermelding van Savannah.
Na betaling worden de kaarten t.z.t. bij u thuis bezorgd.

Na 1 september 2019 gaan de kaarten in de vrije verkoop, zodat ook niet leden
kunnen genieten van van het optreden van de Countryband in dorpshuis de Meet.
Voor hen bedraagt de prijs € 20.—p.p. Kaarten bestellen bij S.Waalkens, de Klieve 25, 9695 BD
Bellingwolde. Bij voorkeur per e-mail stofferwaalkens@hetnet.nl of eventueel per telefoon 0597531665. Gaarne het bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL 89 Rabo 03066 08 081 t.n.v.
Nutsdepartement Bellingwolde onder vermelding van
Savannah. Na betaling worden de kaarten tijdig bij u thuis bezorgd.

Zoals boven al vermeld bestaat het Nutsdepartement Bellingwolde in het jaar 2020 185 jaar.
Aanleiding voor de Stichting Wildervank Fonds om het ons mede mogelijk te maken de bekende band
naar Bellingwolde te halen.
uitvloeisel van intimidatie en pesterijen door de Iraanse machtshebbers. Tevens zal zij ingaan op- en een
presentatie houden met beelden over de cultuur van Iran en de betekenis hiervan, respectievelijk deze vergelijken
met Nederland. Kortom een wetenswaardig verhaal, dat u zeker zal aanspreken.

Dinsdag 18 februari 2020 20.00 uur de Meet
Lezing met beelden Aly Wagenvoorde, Delden over Peru.
Peru is een van de indrukwekkendste landen in Zuid- Amerika. Hier leefde vanaf de dertiende eeuw een
wereldberoemd indianenvolk, de Inca’s . Aly en Cees Wagenvoorde nemen ons mee op hun rondreis van 2017,
die begint in de hoofdstad Lima, dat aan de kust van de Stille Oceaan ligt. Vervolgens bezoeken zij onder meer
Nazca, dat wereldwijd bekend is om zijn myste- rieuze figuren, die hier honderden jaren geleden in het landschap
zijn aangebracht . Waarom dat gebeurde proberen wetenschappers nog steeds te ontrafelen. Verder trekken zij
de Andes in, om de condors langs te zien zweven. Uiteraard wordt een bezoek gebracht aan het wereldberoemde
Machu Picchu: de Incastad die de Spanjaarden nooit hebben gevonden. Om uiteindelijk te eindigen in de jungle.
Het belooft een zeer afwisselende en boeiende avond te worden.

Dinsdag 3 maart 2020 20.00 uur de Meet

Denny Kiers, Ermelo PowerPoint presentatie: Het leven aan boord van een onderzeeboot.
Denny Kiers is in zijn werkzaame leven beroepsmilitair geweest bij de Koninklijke Ma- rine. Hij heeft 25 jaar
operationeel gevaren aan boord van onderzeeboten. De onderwerpen, die aan de orde komen zijn o.a. hoe gaat
een onderzeeboot onder water, en hoe komt hij weer boven water. Het snuiveren en het trimmen van een
onderzeeboot, potje blazen, het ontsnappen uit een onderzeeboot, indien hij na een ongeluk op de bodem van de
zee terecht gekomen is. Het beleid van onder water discipline, het afoefenen van de bemanning en het leven aan
boord van een onderzeeboot etc. De presentatie wordt ondersteund middels PowerPoint, waarbij er ook diverse
korte filmpjes worden getoond.

