
 

 

2019 – 2020 

 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

Departement Gieten e.o. 
 

- Wo 25 september 2019:  Jaarvergadering  

           Barend Peuscher: lezing over  

                                      Gotland.                                                                    

 

- Wo 16 oktober 2019:        Arnold Veeman: zang. 

 

- Wo 27 november 2019:   Paulien Medema: lezing  

            traumahelicopter.  

 

- Wo 29 januari 2020:        Aike Lettinga: lezing over het  

            loodswezen. 

 

- Wo 26 februari 2020:       Mevr. G.A. de Lange :  

             A la Carte, eten in de kunst –  

                                          de kunst van het eten. 

 

- Wo 25 maart 2020:       Ton van Gils: Het klimaat. 

 

- Vrij 24 april 2020:           Excursie naar nog aan te geven  

             bestemming. 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter: 
Dhr.  A.B. Krikken 
Verlengde Asserstraat 77 
9461 TV Gieten 
tel. 0592 - 261695 

Secretaris: 
Mevr. H. Lanting - Tuitjer 
Korte Bree 13 
9461 CE Gieten 
tel. 0592 - 262483 
e-mail: hh.lanting@home.nl 

Penningmeester: 
Mevr. L. Sternberg 
Eexterweg 6E 
9461 BD Gieten 
tel. 0592 - 263687 
Bankrek. nr. NL20RABO0321951328  
t.n.v. Nutsdepartement Gieten e.o. 

Bestuursleden: 
Dhr. R. Brouwer 
Stokleggingslaan 12 
9461 CD Gieten 
tel. 0592 - 262521 

Dhr. K.C. Kramer 
Waardeellaan 11 
9461 CL Gieten 
tel. 0592-264343 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beste leden en belangstellenden, 
 
 
In uw hand heeft u ons programmaboekje voor het seizoen  
2019 - 2020. 
Het bestuur is er net als voorgaande jaren in geslaagd een 
gevarieerd en interessant programma voor u samen te stellen. 
Er is aandacht voor muziek, cultuur, reizen, zorg, maar ook voor 
een actueel onderwerp, kortom voor elk wat wils. 
 
Ook het afgelopen seizoen waren onze avonden over het 
algemeen heel goed bezet en kregen we veel positieve reacties. 
 
Veel leden hebben genoten van de excursie naar het 
Rhododendronpark Hobbie bij Westerstede en  
Bad Zwischenahn, Duitsland. 
 
Voor het komend seizoen hoopt het bestuur wederom op een 
goede belangstelling en zouden we weer graag een groot aantal 
leden en eventuele gasten op onze departementsbijeenkomsten 
begroeten. 
 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. 
 
Tot ziens allemaal, 
 
 
Albert Krikken, voorzitter. 
 
juli 2019. 
 

 



Algemene informatie  

Ons departement is, net als alle nutsdepartementen in ons land, 

aangesloten bij het landelijk Nut van´t Algemeen. Het bestuur 

maakt gebruik van de informatie die via het Landelijk Nut voor 

andere departementen beschikbaar is. We bezoeken, als dat 

mogelijk en nuttig is, de landelijke bijeenkomsten. Ook bezoeken 

we de bijeenkomsten van het district Oost-Groningen. 

Het landelijk Nut van ´t Algemeen heeft een website. Hierop 

staat veel informatie over het Nut in het algemeen en over de 

geschiedenis. Alle nutsdepartementen hebben op deze site een 

eigen deel waarop zij hun informatie kunnen plaatsen. Ons 

programmaboekje kunt u op deze site raadplegen. Ook kunt u 

zich via deze site abonneren op de nieuwsbrief die op gezette 

tijden wordt uitgebracht. Hoe kunt u ons deel van de site 

bereiken? U gaat naar www.nutalgemeen.nl . U klikt het “kopje” 

departementen aan en vervolgens ziet u een overzicht van de 

departementen. Ons departement behoort tot het district Oost- 

Groningen. U klikt aan Gieten (Drenthe) en u ziet ons deel met 

algemene gegevens. Als u klikt op programmaboekje 2019-2020 

dan ziet u het boekje verschijnen. Onder het  kopje contact-

aanmelden kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. 

Ons departement houdt zich aan de regelgeving m.b.t. de 

privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

afgekort AVG). Aan het begin van het vorig seizoen is aan alle 

leden een exemplaar hiervan uitgereikt. Eventueel heeft onze 

secretaresse nog exemplaren beschikbaar. 

 

 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 

25 september 2019. Aanvang 20.00 uur  

Jimm’s Restaurant en Zalen, 

Stationsstraat 2, Gieten (tel.0592-261651) 

Agenda  

  1.  Opening. 

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering van   

       26 september 2018. 

  4.  Jaarverslag van de secretaris. 

  5.  Financieel verslag. 

  6.  Verslag van de kascommissie. 

       dhr. A. Zomerman, dhr. J. Floris en reserve dhr. J. Glas. 

  7.  Benoeming nieuw kascommissielid. 

  8.  Verkiezingen. 

       Reglementair aftredend en niet herkiesbaar:  

       dhr. R. Brouwer. 

       Het bestuur stelt voor om dhr. B. van der Wal  

       in zijn plaats te benoemen.        

   9. Begroting en vaststelling contributie. 

 10. Rondvraag. 

 11. Sluiting. 

 
 



 
Woensdag 25 september 2019  
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
OP REIS NAAR ZWEDEN met dhr. Barend Peuscher 
 
Barend Peuscher is documentairemaker en documentair 
fotograaf. Hij neemt ons mee naar Zweden, naar het voor 
Nederlanders weinig bekende gebied: de Zweedse Oostzee-
eilanden Gotland, Fårö en Stora Karlsö. De imposante hoofdstad 
Visby, stad van rozen, komt uitgebreid in beeld. Gotland heeft een 
rijke cultuurgeschiedenis met veel kerken met prachtige 
gebrandschilderde ramen en muurschilderingen. 
Ook bij natuurliefhebbers is Gotland en met name Stora Karlsö in trek. 
Het natuurreservaat is na het Yellowstone Park in de VS het oudste 
reservaat ter wereld. Het is het broedgebied van tienduizenden 
zeekoeten en alken. 

Barend Peuscher is al tientallen jaren betrokken bij onderzoek 
op Stora Karlsö. 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
    Niet-leden  € 5  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7 per persoon 
afgerekend.  
 
 

 
Woensdag 16 oktober 2019 
Aanvang 20.00 uur 

CAFÉ VENINGA 
BODDEVELD 2, tel. 0592- 261378 

 
MUZIKALE AVOND met dhr. Arnold Veeman 
 
Arnold Veeman (1973) verzorgt voor ons een muzikale avond. 
Hij is een Nederlandse componist, zanger, multi-instrumentalist 
en arrangeur en hij is summa cum laude afgestudeerd aan het 
conservatorium in Zwolle. Hij is een muzikaal avonturier: “Ik wil 
alle muziek van de wereld leren kennen. Klanken zijn mijn palet 
waarmee ik gevoelens beschrijf. Muziek maakt me blij en laat mij 
nooit in de steek.” 
Van 1989 tot 1996 trekt Arnold met de kroeg- en straatband 
Pieterburenoverlast door Nederland en Europa. In deze groep 
zingt hij en speelt contrabas en gitaar. Tijdens zijn studie maakte 
hij deel uit van de grindcoreband Commandant. Vanaf 2004 
werkt hij samen met tekstschrijver Jan Siebo Uffen en zingt hij in 
het Gronings. Zijn liederen kennen invloeden van zowel chanson 
als tango. In 2012 bezoekt hij voor het eerst Suriname, het 
geboorteland van zijn vader. Hij ontdekt dat hij daar veel 
muzikale familie heeft. Deze reis is van invloed op de richting die 
zijn muziek uitgaat. 
Arnold geniet landelijke bekendheid. Hij schrijft o.a. muziek voor 
een documentaire over Rutger Kopland, de theaterbewerking 
van het toneelstuk “Op hoop van zegen”, die uitgevoerd werd in 
de haven van Delfzijl en de musical “Bommen Berend”. 
Kortom voldoende ingrediënten voor een fijne muzikale avond.  
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
    Niet-leden  € 5  
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7 per persoon 
afgerekend.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5r%C3%B6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stora_Karls%C3%B6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grindcore
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tango_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suriname


 
Woensdag 27 november 2019 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
MOBIEL MEDISCH TEAM met mevr. Paulien Medema 
 
Paulien Medema is als verpleegkundige werkzaam bij het Mobiel 
Medisch Team (MMT). Zij  laat ons vanavond als het ware een 
kijkje nemen in de “keuken” van het MMT. Wie zijn zij en wat 
doen ze? 
Als iemand ziek is of een ongeluk heeft gehad, wordt hij meestal 
naar het ziekenhuis gebracht. Soms moet het ziekenhuis naar 
de patiënt of het slachtoffer komen. Dat gebeurt als er direct 
specialistische hulp nodig is. Bijvoorbeeld bij een groot of ernstig 
ongeluk. Of als iemand ernstig ziek is. Dan komt het Mobiel 
Medisch Team in actie. Het MMT is vooral bekend van hun 
helikopter, de MMT-helikopter, die vroeger ook wel “de 
traumahelikopter” werd genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
    Niet-leden  € 5  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7 per persoon 
afgerekend.  
 

 
Woensdag 29 januari 2020 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 

"LOODSEN OP HET WAD"  met dhr. Aike Lettinga 
 
Regio Noord wordt gekenmerkt door het uitgestrekte 
Waddengebied met zijn vele zandbanken en geulen. Het 
veranderlijke karakter van de vaargeulen en de ondieptes 
maken het navigeren en manoeuvreren met schepen dan ook 
bijzonder moeilijk. Het Loodswezen levert een grote bijdrage om 
de scheepvaart, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in de havens 
van Harlingen, Delfzijl, Eemshaven, Den Helder en Lauwersoog 
veilig en vlot te laten verlopen. Veel schepen (kapiteins) zijn niet 
bekend met het vaarwater op het Wad en de loodsen begeleiden 
en ondersteunen de kapiteins met hun kennis over het Wad / 
Eems. Aike Lettinga is registerloods op het Wad en de Eems en 
vertelt vanavond over zijn werk. 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
    Niet-leden  € 5  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7 per persoon 
afgerekend.  
 



 
Woensdag 26 februari 2020 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 

A LA CARTE, ETEN IN DE KUNST – DE KUNST VAN HET 

ETEN door mevr. Trudy de Lange. 

 
Trudy de Lange is kunsthistorica en gaat vanavond in op het 
eten in de kunst of wel de kunst van het eten. 
Eten en drinken is een alledaags gebeuren. Het is zo alledaags 
dat het zelden bij ons opkomt dat onze manier van eten en 
omgaan met voedsel voorkomt uit een lange traditie. Een traditie 
die vanaf de Oudheid tot op de dag van vandaag een grote 
inspiratiebron voor kunstenaars vormt. Vanavond maakt u 
kennis met eten en drinken in de breedste zin des woords: 
goede tafelmanieren leren van Erasmus tot de symbolische 
achtergrond van stillevens uit de zeventiende eeuw. Maar ook 
vertelt Trudy over oude en nieuwe kunst.  
 
 
 

 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
    Niet-leden  € 5  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7 per persoon 
afgerekend.  
 

 
Woensdag 25 maart 2020 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant en Zalen Gieten 
Stationsstraat 2, tel. 0592-261651 
 
 
 
VERANDERINGEN IN HET KLIMAAT door dhr. Ton van Gils. 
 
 
 
Ton van Gils is gepensioneerd luchtvaartmeteoroloog en 
voormalig hoofd van de meteorologische dienst van Groningen 
Airport Eelde. Hij maakt zich zoals veel anderen zorgen over het 
veranderende klimaat. 
 
Het veranderende  klimaat is een zeer actueel thema. Er zijn 
steeds meer signalen die wijzen op een structurele 
klimaatverandering. Opwarming van onze aardbol (global 
warming) leidt tot smeltend poolijs, een stijgende zeespiegel en 
actievere buien (complexen) met toenemende wateroverlast. 
Deze ontwikkelingen vereisen volgens van Gils adequate 
overheidsmaatregelen op grote schaal, zowel nationaal als 
internationaal. “De klok staat op vijf voor twaalf. Het is nog niet 
te laat, maar de tijd dringt.” 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij 
    Niet-leden  € 5  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7 per persoon 
afgerekend.  



 

 

Vrijdag 24 april 2020 

Excursie naar een nog nader aan te geven locatie. 

Op vrijdag 24 april 2020 is er een excursie gepland. 

Over de bestemming en programmering van deze excursie krijgt 

u vroegtijdig bericht. 

                               ------------------------- 

 

 

Lidmaatschap/contributie 

Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen altijd vóór 

1 juni schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris. De 

contributie bedraagt voor 2 personen € 30.- per jaar en voor  

1 persoon € 20.- . 

                               ------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 eenmaal 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. 
 
 
 
 
Het donateurschap kost 8 euro 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 
Geke Grimme / 0597 552021 / gekegrimme@hetnet.nl 
Ina vd Wolde / 06 25018970 / inavanderwolde@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:jschillhornvanveen@outlook.com
mailto:gekegrimme@hetnet.nl
mailto:inavanderwolde@ziggo.nl


Programma Departement Wildervank 2019-2020 

Vrijdag 27 september 2019 
Muzikale avond met ‘Back in Time’. Muziek: René Lulofs 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’.   

Vrijdag 25 oktober 2019 
Algemene Ledenvergadering,  
aansluitend lezing over de traumahelikopter van het UMCG  
Aanvang 19.30 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’. 

Vrijdag 22 november 2019  
Zigeunerorkest Cserebogár. Muziek: René Lulofs 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’.    

Zaterdag 11 januari 2020 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
met muzikale omlijsting door dhr. G. Immerzeel  
Aanvang 15.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’. 
Eigen bijdrage € 7,50 p/p. (Alleen voor leden!!!). 

Vrijdag 14 februari 2020 
Toneelgroep ’t Aol’ Volk  brengt ons het blijspel: 
‘Neimoodse Scharrelderij’  (Introducés € 10,00 p.p.) 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel ‘Parkzicht’. 

Vrijdag 27 maart 2020 
Verhaaltjes en liedjes door  
‘Twij Körten, Twij Langen’, Muziek: René Lulofs 
Aanvang 20.00 uur Brouwhotel ‘Parkzicht’. 

Leden Nutsdepartement Gieten e.o. hebben vrije toegang. 
 
Reservering is mogelijk bij mevr. J.P. Wolthuis-Wierstra  
(tel. 0598-618663)  
op of voor de maandag voorafgaand aan de avond. 


