BESTUUR DEPARTEMENT GRONINGEN-HAREN VAN
DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN:

NUTSDEPARTEMENT GRONINGEN - HAREN

H. van Donselaar, voorzitter
J.A.A. Kamphuis, secretaris
P.G. Hiensch, penningmeester
M.S. Ringelink-Meesman, notulist
H.G. Hurenkamp, programma coördinator

LID WORDEN?

CORRESPONDENTIE ADRES:
Westerveen 9, 9751 HT Haren
Tel. 050-3010871
Email info@nutsdepartementgroningenharen.nl
Website www.nutsdepartementgroningenharen.nl

Aanmelden kan via:
Ledenadministratie, t.a.v. mevr. S. Kamphuis-Slager,
Antwoordnummer 36, 9750 VX Haren GN (geen postzegel nodig!)
Tel. 050-3010871; Email info@nutsdepartementgroningenharen.nl
Of via onze website.
De contributie bedraagt € 10,00 per seizoen (1 juli - 30 juni)
per persoon; een partner krijgt 25% korting.
Na aanmelding ontvangt u een acceptgiro en een individuele
lidmaatschapskaart.

nut
Maatschapij tot Nut
van ‘t Algemeen

PROGRAMMA

2015/2016

Als lid van ons Departement kunt u daarnaast ook nog donateur
worden van de Stichting NUT-MTC:

nut - mtc

NUT-MTC / Stichting Museum Theater Commissie
Jaarlijks bezoekt de Stichting MTC met leden van
de Groninger departementen een museum of een
bijzondere tentoonstelling. Ook het bijwonen van
een theatervoorstelling, musical of opera staat regelmatig op het programma. Omdat de
commissie contacten tussen de leden belangrijk vindt, worden deze bezoeken meestal afgesloten met een diner.
Daarnaast organiseert de stichting één maal per jaar een meerdaagse culturele reis. Via de
drie opstapplaatsen 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 inclusief fooien en bijkomende kosten.
Inlichtingen krijgt u bij:
Margré Oostlander, Vossenkamp 145, 9675KD Winschoten
Telefoon: 0597- 417580 E-mail: m.oostlander@heizema.nl

Departement Groningen-Haren
Opgericht 1791

NUTSDEPARTEMENT GRONINGEN - HAREN

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015
13.00 uur – Groningen (A)

DONDERDAG 21 JANUARI 2016
20.00 uur - Gorechthuis (A,BA)

Excursie naar Zoutstraat 14-16 in Groningen
Rondleiding door de heren Bijma en Jeltema door hun prachtig
gerestaureerd achttiende-eeuws stadshuis en bijbehorende tuin.

Lezing ‘Strepen in het landschap’
Geoloog Harry Huisman gaat in op het ontstaan van de Hondsrug.
Zie ook: www.geoparkdehondsrug.eu

DONDERDAG 8 OKTOBER 2015
20.00 uur – Gorechthuis (A,BA)

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016
20.00 uur ¬- Gorechthuis (A,BA)

Lezing en vertoning van werk ‘Wiskunstenaar’
De heer Rinus Roelofs vertelt en laat zien hoe hij zich bij het
maken van zijn kunstwerken laat inspireren door wiskunde.
Zie ook: www.rinusroelofs.nl

Lezing ‘Borgtuinen in Groningen’
De heer Edward Houting geeft aan de hand van beeldmateriaal
uitgebreide cultuurhistorische informatie over de borgtuinen in
Groningen. Zie ook: www.edwardhouting.nl

ZATERDAG 24 OKTOBERBER 2015
14.00 uur – De Klinker, Winschoten (AA)

DONDERDAG 17 MAART 2016
20.00 uur - Gorechthuis (A,BA)

Liedjesprogramma ‘ “Pieter Poot” in de Nieuwe Wereld’
De wederwaardigheden van Pieter Stuyvesant op Manhattan op
humoristische wijze gebracht door het trio ‘Ankie, Nanne & Tseard’.
Zie ook: www.nanne-ankie.nl
Georganiseerd door Nutsdistrict Oost-Groningen

Lezing ‘Groningen – stad van het noorden’
Prof. dr. Pim Kooij, emeritus hoogleraar economische en sociale
geschiedenis aan de RUG gaat in op belangrijke positie van de stad
Groningen in historisch perspectief.

DONDERDAG 5 NOVEMBER 2015
20.00 uur - Gorechthuis (A,BA)
Lezing over het boek ‘Gouden Jaren’
Auteur Annegreet van Bergen laat zien hoe ons dagelijks leven in
een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd.
Zie ook: www.annegreetvanbergen.nl
DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015
20.00 uur – Gorechthuis (A)

MAANDAG 11 APRIL 2016
20.00 uur - Gorechthuis (A,BB)
Voorstelling ‘Over Tijd’
Jubileumuitvoering door Opera della Casa, bestaande uit
de zangeressen Marlies de Waard en Angelique Wardenier
en pianiste Ineke Geleijns. Zie ook: www.operadellacasa.com
WOENSDAG 25 MEI 2016 (AA)
Dagtocht naar Bad Zwischenahn

Jaarvergadering
Behandeling Jaarverslagen 2014-2015 en begroting 2016-2017.

PROGRAMMA 2015 / 2016

TOELICHTING:
A = (alleen) voor leden; gratis op vertoon Lidmaatschapskaart
AA = alleen voor leden; kosten aan verbonden
BA = ook voor niet-leden; kosten € 5,00
BB = ook voor niet-leden; kosten € 10,00

Het komend seizoen vinden de avondbijeenkomsten plaats in:
de grote zaal van het Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren
(tel. 050-5370855).
Voorafgaand aan elke activiteit ontvangen de leden per email
of post nog een convocatie met uitgebreide informatie.
Tevens is dit programma te vinden op onze eigen website
(www.nutsdepartementgroningenharen.nl)
en de website ‘De Agenda van Haren’ (www.deagendavanharen.nl).
Het Nutsdepartement Groningen-Haren is lid van de vereniging
Culturele Raad Haren (CRH). Binnen deze vereniging vindt onder
andere regelmatig overleg plaats over de afstemming van de
programma’s van de diverse culturele instellingen in de Gemeente
Haren en worden waar mogelijk gezamenlijke activiteiten opgezet.
In dat kader is de lezingop 05-11-2015 georganiseerd in samenwerking met de Commissie Letteren van de CRH, de Bibliotheek en de
Coöperatie Boekhandel Boomker.nl.
Bovendien attendeert ons Departement haar leden regelmatig op
acitiviteiten van andere leden van de CRH; zoals dit seizoen
bijvoorbeeld de door het Filmhuis op 06-11-2015 te vertonen
film, die hetzelfde thema behelst als de lezing door Annegreet
van Bergen op de avond ervoor.

