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MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN
OPGERICHT IN 1784,
DEPARTEMENT OLST-DEVENTER 1882

JAARPROGRAMMA
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01 sep
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23 sep
27 sep
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21 okt
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25 jan
27 jan
22 feb
08 mrt
31 mrt
29 mrt
07 apr
10 apr
26 apr
31 mei

Excursie | De tuin van Fortmond
Start ﬁlmhuisseizoen | het Filmdiner
Excursie/lezing | Ruimte voor de rivier Veessen
Excursie | stadhuis Deventer
Filmhuis | Jeugd- en volwassenenﬁlm
Ontmoeting met Jasper van ’t Hof | Jazzmuzikant in Olst
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm
Excursie | Klooster Sion Diepenveen
Lezing Frederike Upmeijer | Caravaggio in Europa
Cultureel Café | i.s.m. Nobiz
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm

Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm
Kinderconcert Capellenborg
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm
Internationale Vrouwendag
Genoeglijke middag | Simone van der Vlugt
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm
NUT reis | Maastricht met o.a. de Jezuïetenberg
Algemene ledenvergadering | NUT Olst-Deventer
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm
Filmhuis | jeugd- en volwassenenﬁlm

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud, kijk voor meer op
www.nutolstdeventer.nl en facebook: NUT Olst-Deventer en ﬁlmhuisolst
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www. NUT Olst-Deventer.nl

Jouw activiteit vinden en aanmelden is nu nog makkelijker!
Ook komend jaar staan we open voor nieuwe ideeën.
Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit meld het ons!
We zetten daarbij onze organisatie en leden in om de
bedenkers van deze nieuwe activiteiten een kans te geven
het te realiseren!

Leeskring: lees jij met ons mee?

De leeskring is een gezamenlijk initiatief van het Nut en
de NBvP Vrouwen van Nu, afdeling Olst. Data zijn altijd in
overleg met Dorien Tersteeg. De avonden worden gehouden
in oktober/november en januari/februari.
Bijeenkomst in Olst - aanvang 19.30 uur in het Holstohus
dinsdag 23 oktober, 27 november, 29 januari en 26 februari
Meer info: het-nut@hetnet.nl

FIETSEXCURSIE & LEZING
HOOGWATERGEUL | 23 september

Veessen-Wapenveld; Deltawerken aan de IJssel?
Na deze droge zomer lijkt het niet meer aan de orde maar
de herfst met de zware regenval staat voor de deur. Tussen
Veessen en Wapenveld is een hoogwatergeul aangelegd om
hoge waterstanden op de IJssel te verlagen. Fietsend over
de nieuwe dijken krijgen we een goed beeld hoe het gebied
is veranderd door de aanleg van deze “groene rivier”. Het
is één van de vele projecten van het landelijk programma
Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. In een lezing
vertelt Frans Klijn, senior-specialist bij Deltares in Delft,
over het Ruimte voor de Rivier programma. Hij gaat in het
bijzonder in op het idee achter de geul, de vele discussies,
het uiteindelijke ontwerp en over hoe het werkt. Daarna
neemt hij ons mee om te gaan kijken hoe het landschap er
na de ingreep uitziet en naar het inlaatwerk.

Genoeglijke Middag aan de IJssel
Simone van der Vlugt | 31 maart

De Genoeglijke Middag aan de IJssel wordt wederom
georganiseerd door ‘t NUT i.s.m. Bibliotheek Olst en
Boekhandel Korten. Deze vindt plaats tijdens het laatste
weekend van de Boekenweek. Thema van de Boekenweek
is ‘De moeder de vrouw’. Onze gast is Simone van der Vlugt
(1966), zij is behalve dat nog veel meer: een van Nederlands
grootste schrijfsters. Van haar thrillers
werden in totaal meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht. Haar boeken
verschijnen onder andere in Engeland,
Amerika, Duitsland, Spanje, LatijnsAmerika, Tsjechië, Italië, Denemarken,
Hongarije en Litouwen. Voor haar
thrillerdebuut ‘De reünie’ kreeg ze de
NS Publieksprijs en het boek is succesvol verﬁlmd met Thekla Reuten en
Daan Schuurmans. Hierna verschenen
nog vele bestsellers. Als auteur van de Maand van het
Spannende Boek 2012 schreef ze het geschenkboekje
‘De ooggetuige’. In haar laatste thriller, ‘Toen het donker
werd’, toont ze de duistere kant van onze samenleving
en hoe een doodgewoon gezin ineens in de criminaliteit
kan belanden. Sinds 2009 schrijft Simone van der Vlugt
historische romans over veelbewogen periodes in de
Nederlandse geschiedenis. Eerst verscheen ‘Jacoba,
Dochter van Holland’, daarna ‘Rode sneeuw in december’
en in 2015 ‘De lege stad’. Meest recentelijk verscheen
‘Nachtblauw’ over de ontstaansgeschiedenis van Delfts
blauw. Dit jaar ‘Schaduwspel’ .Alsof dat nog niet genoeg
reden is om haar uit te nodigen maakt ze met haar man ook
nog reissfeerboeken zoals ‘Fado e Festa’ over Portugal en
‘Friet en Folklore’. Reizen door feestelijk Vlaanderen.
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Houd uw mailbox/brievenbus in de gaten voor
extra informatie en neem een kijkje op onze site!

Secretariaat Departement Olst-Deventer

secretariaat@nutolstdeventer.nl

www.nutolstdeventer.nl

Excursie en lezing
Abdij Sion | 4 november

Een reis door de tijd van Abdij Sion naar Nieuw Sion
te Diepenveen. We zijn ‘s middags te gast en dit is het
programma: Rondleiding door de gebouwen van voormalig
Abdij Sion, zijn tuinen, boomgaard en de boerderij.
Lezing door Peter Dullaert, directeur van Nieuw Sion.
Hij neemt ons mee in zijn lezing over de geschiedenis van
Abdij Sion naar het huidige Nieuw Sion met haar nieuwe
bestemming.

En verder ...

Kijk daarvoor te zijner tijd op
www.nutolstdeventer.nl
Onze website wordt namelijk gedurende
het jaar gevuld met activiteiten, zoals:
• Excursie | Museum Voorlinden en Landgoed Wijhe
• Excursie | Centraal Museum Utrecht | Caravaggio’
• Kookworkshop | Perzische keuken
• Heb je zelf een goed idee voor een activiteit, mag ook
voor het seizoen 2019-2020, zet het op de mail naar
secretariaat@nutolstdeventer.nl

Maandelijks worden in het Holstohus
2 ﬁlms vertoond op de vrijdagavond:
om 18.30 uur voor de jeugd en
om 20.30 uur voor volwassenen.
De werkgroep maakt altijd een keus uit
actuele ﬁlms waarbij kwaliteit voorop
staat. Ook dit seizoen worden onze
ﬁlms altijd op vrijdagavond en zoveel
mogelijk op de laatste vrijdag van de
maand vertoond. We starten dit jaar
op 14 september met het ﬁlmdiner.
De ﬁlm ‘C’est la Vie’ De ﬁlm is ook
de inspiratie voor het menu van de
avond. Ook hier gaan NUT-leden
voor en zoals ieder jaar is deze ook al
weer snel uitverkocht. Gelukkig kunt
u de ﬁlms verder op in het jaar zonder
reservering gezellig komen bezoeken.

De Nutreis
Maastricht | 7 april

We brengen onder andere een bezoek aan het Bonnefanten
Museum en de Jezuietenberg van mergel door de monniken
indertijd verfraaid met wereldlijke kunst.

Het Nut ofwel ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’
Olst-Deventer bestaat dit jaar 136 jaar. Doelstellingen van
het NUT waren in 1882 onder andere het streven naar
algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van
verdraagzaamheid en respect. Het NUT nam initiatieven daar
waar de staat toentertijd tekort schoot.
Wij denken als bestuur van het NUT dat de lange
aanwezigheid van het NUT in Olst-Deventer een positieve
invloed moet hebben gehad, en nog steeds heeft, op
het sociaal culturele leven in deze gemeente. Uiteraard
continueren we het succes van ons programma met ons
eigen ﬁlmhuis, voorstellingen en activiteiten op het gebied
van kunst en educatie. Nieuwe initiatieven op dit gebied
[met name voor een nieuwe doelgroep] juichen we van harte
toe en willen we graag met onze adresleden [ruim 300]
verder vorm geven. Onze leden maken het mogelijk dat wij
als NUT onze rol in betrokkenheid en vernieuwing kunnen
blijven spelen. Zij krijgen korting op de deelname bijdrage
van activiteiten die door het NUT worden georganiseerd.
De contributie per adres, ongeacht het aantal gezinsleden,
bedraagt €15,00 bij automatische incasso en €19,00 bij
factuur. Rabobank NL27RABO0139205918.
Heeft u vrienden of kennissen, waarvan u denkt dat ze
belangstelling hebben voor onze Nut-activiteiten, neem
ze dan eens mee of laat het ons weten. We begroeten
ook dit seizoen weer graag nieuwe leden.

NUT-Bestuur Olst/Deventer:
Jack Nuissl Voorzitter/Kunst

Steef Geenen Algemeen

Dorien Tersteeg Algemeen

Joke Mulder Secretaris & Film

Jan Jansen Penningmeester & Activiteiten

	
  

Kijk voor het volledige ﬁlmprogramma,
de exacte tijden en informatie in de
huis aan huis bladen en:
www.nutolstdeventer.nl
ﬁlmhuisolst

Departement Olst-Deventer
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