Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Departement Blokzijl

Jaarprogramma
2019 - 2020

Nutsdepartement Blokzijl
opgericht in 1834
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Samenstelling bestuur
Voorzitter:

Mevr. L. ter Horst
De Rits 15
8356 HD Blokzijl
tel: 0527 861847
mob: 06 51667663

Vice-voorzitter: Mevr. G. Bos-Siebring
Secretaris
Bierkade 3
Notuliste
8356 DH Blokzijl
tel: 0527 291923
mob: 06 22252432
Penningmeester: Mevr. A. Wouters
Hevenweg 4
8356 VX Blokzijl
tel: 0527 291457
Bestuurslid:

Dhr. H. Nijdam
Zuiderpolderweg 9
8356 HG Blokzijl
Tel 06 22111963

Contributie € 10,00 per jaar per persoon
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Doelstelling
Het Nut, zoals de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vaak genoemd
wordt, stelt zich ten doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu
en gemeenschap te bevorderen.
Het Nut heeft geen politieke of religieuze binding.
Het Nut is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, de
departementen zijn vrij autonoom.
Ondanks deze autonomie is er een goede samenwerking tussen de
departementen en het hoofdbestuur.
Ons departement heeft de anbi status.
Het Nut Blokzijl is AVG vrij (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij beschikken, voor onze vereniging, niet over de e-mail adressen
en wij hebben geen website
Indien u de nieuwsbrief 4x per jaar van het hoofdbestuur wilt ontvangen kunt u zich aanmelden bij secretariaat@nutalgemeen.nl

!! ATTENTIE !!
Zoals u ziet geen losse briefjes meer, maar een boekje vol informatie van
het Nut. Nu u allemaal een boekje heeft ontvangen, is het ons inziens niet
meer nodig, dat u voor elke leden-avond een uitnodiging ontvangt.
Opgave activiteiten kan ook per e-mail; grebos2002@hotmail.com
Noteer alvast de data en bewaar het boekje goed.
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Van de voorzitter
Voor u ligt een nieuw en gevarieerd programmaboekje voor het nieuwe seizoen. Het programma is wederom met grote inspanning rondgekomen. Wij
hebben de veelgevraagde en gewaardeerde dingen terug laten keren, zoals
ons reisje, theater de Meenthe en de winterwandeling.
Verder hebben we weer een aantal excursies gevonden die jullie hopelijk
leuk gaan vinden. Ook hebben we natuurlijk weer onze jaarvergadering.
Wij als bestuur zien u dan ook graag verschijnen op de verschillende evenementen.
Als voorzitter wens ik allen een mooie en gezonde zomer toe, een prettige
vakantie en veel plezier tijdens de activiteiten van het Nut.
Voorzitter Lia ter Horst
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zaterdag 31 augustus
REISJE NAAR DE MOOIE STAD UTRECHT
In het jaar 1122 kreeg Utrecht stadsrechten, bevestigd door keizer Hendrik V.
Een stad met een grote historie en zeker de moeite waard voor een bezoek.
We beginnen, nadat we koffie met lekkers hebben genuttigd, met een bezoek
aan het Centraal Museum dat gevestigd is in het middeleeuwse Agnieten
Klooster. Een prachtig museum met o.a. werken van Gerrit Rietveld,
Jan Taminiau, Pyke Koch, de oudste stadscollectie van Nederland en een oogverblindend poppenhuis uit de Gouden Eeuw.
Kortom: hier moet je een keer geweest zijn!
Hierna hebben we de tijd voor een vrije lunchpauze. Eigen lunchpakket meenemen kan natuurlijk ook. We hebben dan ook tijd om even de stad in te gaan.
Utrecht moet je natuurlijk ook gezien hebben vanuit een rondvaartboot. De
stadsvaart begint op de Oudegracht. We varen door eeuwen geschiedenis heen.
Rond 18.00 uur zijn we weer terug in Blokzijl waar de familie Galema ons
opwacht voor een heerlijk diner.
Meenemen: eventueel lunchpakket en indien in bezit een museumjaarkaart.
Kosten € 67.50
Vertrek busstation 8.30 uur
Opgave bij Gré of Lia (tel.nr. blz.2)
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vrijdag 11 oktober
JAARVERGADERING EN EEN ONVERWACHTE GEBEURTENIS
AANVANG 20.00 UUR IN DE PLOATS
Agenda
1. Opening.
2. Notulen van 12 oktober 2018.
3. Ingekomen stukken.
4. Financieel verslag.
5. Kascontrole/nieuw kascommissielid.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Na de pauze EEN ONVERWACHTE GEBEURTENIS,
OVERROMPELING EN SURPRISE!

vrijdag 15 november
nut
ERIK HULZEBOSCH Schaatser, entertainer, zanger, spreker
Aanvang 20.00 uur in De Ploats
In samenwerking met IJsclub Blokzijl
Het motto van Hulzebosch is: wat je ook doet, doe het met plezier! Zijn
enthousiasme, zijn geestdrift, zijn doorzettingsvermogen…….het spat aan
alle kanten van hem af. Zijn gewoonheid, zijn echtheid, zijn doe maar
gewoon dan doe je gek genoeg, ze hebben hem alom geliefd gemaakt.
Hulzebosch, echtgenoot van Jenita, heeft een prachtige carrière als schaatser
achter de rug. Nu heeft hij succes als zanger, presentator en entertainer.
Waarmee hij zijn publiek weet te boeien? Kom maar kijken, luidt het antwoord.
Leden van het Nut en de IJsclub hebben vrije toegang.
Niet leden betalen € 10.
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zondag 5 januari
nut
WINTERWANDELING
Intussen is het een mooie traditie (voor de 19e keer) geworden om op de 1e
zondag van het nieuwe jaar elkaar het allerbeste toe te wensen. Om dan vervolgens een mooie wandeling te maken. De route is plm 5 km en we wandelen in een rustig tempo zodat het voor iedereen te doen is.
Voor koek en zopie wordt gezorgd. We sluiten de wandel middag af met een
stamppotten buffet van Tinus en Aly.
Vertrek De Ploats om 13.00 uur
Terug in Blokzijl plm 16.45 uur
Kosten leden € 27.50
Kosten alleen eten € 25.00
Kosten niet leden € 32.50

vrijdag 14 februari
nut
IK GA OP REIS EN NEEM MEE.......
Aanvang 20.00 uur in De Ploats
Monique Pluim-ter Horst, zelfstandig reisadviseur bij TUI at Home en de beste
zelfstandig reisadviseur 2018 en 2019 van Overijssel met het thema: Wegwijs
in de wereld van reizen.
Wat komt er bij kijken als je op reis wilt gaan, welke landen, inentingen, veiligheid, gezondheid, visum enz. enz.
Deze avond bevelen wij u van harte aan.
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zaterdag 25 april
nut
EXCURSIE NAAR DE KOOI VAN PEN
De eendenkooi de Kooi van Pen is één van de grootste eendenkooien van
West Europa en is opgericht in 1884. In 1965 werd de eendenkooi officieel
eigendom van Staatsbosbeheer. Vanaf 2004 is een groep van 30 vrijwilligers
bezig het cultuurhistorisch monument de Kooi van Pen te renoveren en te
onderhouden. Sinds kort is de kooi opengesteld voor excursies.
We maken deze middag een vaar-wandeltocht door een labyrint van rietmatten en vangpijpen. Ook is er een demonstratie met een kooikerhondje.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Kosten € 10.00
Vertrek De Ploats 13.00
Opgave bij Gré of Lia (tel.nr. blz.2)
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zaterdag 23 mei
SCHOUWBURG DE MEENTHE: EINDELOOS.
Eindeloos, een historisch muziek en theaterspektakel.
De spelers van Ons Genoegen en de jeugdspelers van Ons Klein Genoegen
nemen u mee terug in de tijd en maken u getuige van historische gebeurtenissen
in Blokzijl. De staking van Loos die 843 dagen duurde.
Muzikale ondersteuning door zangtalent uit ons Stadje.
Er zijn 50 kaarten voor het Nut Blokzijl gereserveerd, dus wees er snel bij.
Vertrek Blokzijl 19.15 uur.
Kosten € 16.50
Opgave bij Gré of Lia (tel nr zie blz 2)
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