
 
2021 – 2022 

 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

Departement Gieten e.o. 
 

- Wo 29 september 2021:  Jaarvergadering  
                                          Gezond ouder worden: 
                                          Baukje Krikken en Jan Krikken. 
 

- Wo 27 oktober 2021:    Paddenstoelen, lezing over de 
                                          natuur: Geert de Vries. 
 

- Wo 24 november 2021:   Veiligheid bij geldzaken: 
                                          pinpasfraude, phishing, e.d.: 
                                          Rabobank. 
 

- Wo 26 januari 2022:     Australië, reisverslag:  
                                          Toos Meringa. 
 

- Wo 23 februari 2022:       Wereldmuziek: duo Tsjirmerij  
                                          Piet Herrema  en Bert Otten. 
 

- Wo 24 maart 2022:     Het Drents dialect: Jan Germs. 
 

- Vrij 22 april 2022:             Excursie naar Hattem en Zwolle



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

Dhr. A. van der Wal 
Het Poeltje 1 
9461 ES Gieten 
tel. 0592 -  265254



Beste leden en belangstellenden, 
 
Het seizoen 2019 – 2020 is abrupt beëindigd en het seizoen  
2020 – 2021 is helemaal niet uitgevoerd, doordat ons land en de 
ons omliggende wereld al ruim anderhalf jaar in de ban zijn van de 
coronapandemie. Het bestuur wilde graag contacten met de leden, 
onderhouden. Daarom heeft het bij hoogtijdagen een presentje 
bezorgd. 
 
Het bestuur is erin geslaagd het programma van het seizoen 2020 -
2021 te verplaatsen naar dit seizoen. Er is aandacht voor muziek, 
cultuur en reizen. Ook zijn er een tweetal avonden over 
onderwerpen die ons direct aangaan:  gezondheid van de ouder 
wordende mens en het omgaan met pinpassen en pincodes, 
internetbankieren en internetfraude. Kortom voor elk wat wils. 
De excursie is niet doorgegaan, maar de geplande reis is 
doorgeschoven naar 22 april 2022. 
 
Ons ledenbestand bestaat voor een groot deel uit kwetsbare 
ouderen, daarom is het van belang dat we ons ook in het nieuwe 
seizoen houden aan enkele belangrijke regels, ook nu de 
anderhalve meter maatregel is losgelaten. Ondanks het feit dat 
onze leden zeker voor het overgrote deel gevaccineerd zijn, 
verzoekt het bestuur u met klem bij klachten die kunnen wijzen op 
een coronabesmetting onze ledenavonden niet te bezoeken. 
 
Voor het komend seizoen hoopt het bestuur wederom op een goede 
belangstelling en willen 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.    Gieten, augustus 2021 
 



 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 
29 september 2021. Aanvang 20.00 uur.  
Jimm’s Restaurant, 
Stationsstraat 2, Gieten (tel.0592-261651) 

Agenda  

  1.  Opening. 

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering van 

       25 september 2019. 

  4.  Jaarverslag van de secretaris. 

  5.  Financieel verslag. 

  6.  Verslag van de kascommissie (dhr. J.Floris, dhr. J.Glas en 
       reserve mevr. I.Kramer-Spijker). 

  7.  Benoeming nieuw kascommissielid. 
       Aftredend de heer J.Floris. 

  8. Bestuursverkiezing. 
      Aftredend en herkiesbaar Mevr.L.Sternberg. 

  9.  Begroting en vaststelling contributie. 

 10.  Rondvraag. 

 11. Sluiting. 

 



 
 
Woensdag 29 september 2021  
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant, 
Stationsstraat 2, Gieten (tel. 0592-261651) 
 
 
Gezond ouder worden. 
 
Het merendeel van onze leden behoort tot de senioren (65plus). 
Goed om eens stil te staan bij het gezond ouder worden. Op welke 
manier zorgen we er voor dat onze conditie op orde blijft? Hoe 
kunnen we omgaan met kleine algemene mankementen? 
De meeste ouderen gebruiken dagelijks en langdurig medicijnen. 
Zijn we trouw aan de voorgeschreven therapie. Wat zijn de 
consequenties als we dat niet zijn? 
Kortom een avond rondom de ouder wordende mens. Baukje 
Krikken, apotheker en Jan Krikken, cardioloog, dochter en zoon van 
onze voorzitter, nemen ons vanavond mee in de uitdagende reis 
van het gezond ouder worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij. 
Niet-leden  € 5,00  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7,00 per persoon 
afgerekend.  
 
 



 
Woensdag 27 oktober 2021 
Aanvang 20.00 uur 

CAFÉ VENINGA 
BODDEVELD 2, Gieten (tel. 0592- 261378) 
 
 
Paddenstoelen, lezing over de natuur door Geert de Vries 
 
Geert de Vries is een bevlogen verteller. 
Zijn grootste kwaliteit is ingewikkelde zaken op een heldere en 
boeiende manier te presenteren met eigen gemaakte foto’s die van 
professionele kwaliteit zijn. 
Vandaag staan Paddenstoelen centraal. Deze lezing is interessant 
voor zowel een leek als een kenner. 
Voor een ieder die altijd al eens iets meer had willen weten over de 
boeiende wereld van paddenstoelen is dit een uitgelezen kans. 
Voor de pauze behandelt de inleider de biologie ervan. 
Wat zijn paddenstoelen, welke betekenis hebben ze, hoe oud 
worden ze. Welke zijn giftig en welke kun je eten, enz. 
Na de pauze gaat het over de betekenis die paddenstoelen hebben 
voor het bos. Paddenstoelen kunnen niet zonder bomen, maar 
bomen kunnen ook niet zonder paddenstoelen. Kortom een zeer 
interessante avond.  
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij. 
Niet-leden  € 5,00 
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7,00 per persoon 
afgerekend.  
 
 
 



 
Woensdag 24 november 2021 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant, 
Stationsstraat 2, Gieten (tel. 0592-261651) 
 
 
Veiligheid bij geldzaken:  pinpasfraude, phishing, e.d.: 
 
 
De Rabobank Assen en Noord Drenthe informeert ons vanavond 
over allerlei zaken rond het gebruik van pinpassen en pincodes. 
Hoe zorg je ervoor dat je pinpas niet gestolen wordt en hoe zorg je 
er voor dat je code niet gezien, gelezen wordt. Ook wordt ingegaan 
op het omgaan met internetbankieren. Hoe zorg je ervoor dat er 
voldoende beveiligingen zijn, hoe herken je veilige 
betaalomgevingen? 
Kortom een informatieve avond rond betalen en bankieren in een 
soms zeer bedreigende internetomgeving en mensen die denken op 
alternatieve manier aan geld te moeten komen (afkijken pincodes 
en zakkenrollen e.d.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij. 
Niet-leden  € 5,00  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7,00 per persoon 
afgerekend.  
 
 



 
Woensdag 26 januari 2022 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant 
Stationsstraat 2, Gieten (tel. 0592-261651) 
 
 
Australië, reisverslag door Toos Meringa 
 
Toos en Lambert Meringa uit Gieten houden van verre reizen. 
Vanavond neemt Toos ons mee op hun reis door Australië. Een 
immens groot land qua oppervlakte met slechts 23 miljoen inwoners 
die ook nog bijna allemaal in de grote steden zoals Sydney, 
Melbourne en Perth wonen. De rest is "outback": bijna 
onbewoonbaar land. 
Toos en Lambert hebben lang niet alles van dat grote continent 
gezien; zij zijn 'slechts' in vier zuidelijke  gebieden zijn geweest.  De 
enorme afstanden hebben ze met een camper afgelegd. Ze zijn 
gestart in Perth en omgeving; daarna vlogen ze naar Alice Springs 
in Centraal Australië (Uluru / Ayers Rock). De meeste tijd hebben zij 
besteed aan het traject tussen Sydney en Melbourne, het gebied 
waar in de Australische zomer van 2019/2020 zoveel branden zijn 
geweest. Tenslotte zijn ze nog naar Tasmanië geweest.  
Tijdens de presentatie wil Toos graag haar enthousiasme over de 
prachtige reis overbrengen door middel van kleurrijke beelden van 
een overweldigend mooie natuur. 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij. 
Niet-leden  € 5,00 
 
NB: voor 2x koffie/thee een plakje koek of cake en een consumptie 
wordt bij binnenkomst met van de zaal € 7,00 per persoon 
afgerekend. 
 
 
 



 
 
Woensdag 23 februari 2022 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant 
Stationsstraat 2, Gieten (tel. 0592-261651) 
 
 

Wereldmuziek: duo Tsjirmerij: Piet Herrema  en Bert Otten. 

Piet Herrema: o.a. doedelzak, Ierse fluit, bodhran en percussie. Bert 
Otten: o.a. accordeon en cajunharmonica. Zij nemen ons mee op 
Wereldreis, een muzikale reis door de Balkan-landen, Scandinavië, 
Schotland, Ierland, Nederland, Vlaanderen, VS van Amerika en 
Mexico. Alle muziekstijlen uit die landen komen aan bod en zij laten 
u genieten van de prachtige klankkleuren, maatsoorten en ritmes uit 
alle windstreken van de wereld op verschillende instrumenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij. 
Niet-leden  € 5,00 
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7,00 per persoon 
afgerekend.  
 
 
 



 
 
Woensdag 30 maart 2022 
Aanvang 20.00 uur 
Jimm’s Restaurant 
Stationsstraat 2, Gieten (tel. 0592-261651) 
 
 
Drentse taol. 
 
Jan Germs vertelt over de achtergronden van de Drentse taol. Wat 
is de status en wat is de toekomst van de Drentse taol en het dialect 
in het algemeen. Natuurlijk leest hij enkele van zijn kostelijke 
verhalen voor. 
 
Jan Germs is in 1954 in Oring (Odoorn) geboren en opgruid met de 
twee verschillende varianten van het Drents van zien olders: het 
Zaand-Drents van zien mam en het veenkoloniaols van zien 
Valthermondse pap. Tot zien geluk was der in Oring toen nog gien 
kleuterschoel en zo kun kleine Jan zuch alle dagen hielemaol 
oetleven met zien miest favoriete stukkie speulgoed: een voetbal. 
Op de legere schoel hef meester Van Es hum ok Nederlands leerd 
en oeteindelijk is e via Mulo B en HBS A op de opleidingsschoel 
veur schoelmeesters en juffen te laande kommen. Zowat 27 jaor hef 
e in het prachtige Gasselt veur de klas staon, waornao e in 2002 
beroepsmaotig overstapt is naor de streektaolorganisatie.  
Van 1 meert 2007 tot 1 september 2019 (precies 12 ½ jaor) hef e 
directeur west van het Huus van de Taol. 
 
 
Entree: Leden Gieten en andere Nutsleden vrij. 
Niet-leden  € 5,00  
 
NB: voor 2x koffie/thee met een plakje koek of cake en een 
consumptie wordt bij binnenkomst van de zaal € 7,00 per persoon 
afgerekend.  
 



Vrijdag 22 april 2022 

Excursie naar Hattem en Zwolle. 

Vanwege de corona-epidemie is de excursie beide voorgaande 
seizoenen niet doorgegaan. De reis naar het Anton Piekmuseum in 
Hattem en de rondvaart door de grachten van Zwolle staan nu in dit 
seizoen op de agenda en wel op vrijdag 22 april 2022. 

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

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. 

Veel informatie over het Nut in het algemeen en over de geschiedenis 
staat op de website. 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. U ziet 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 2021-2022 en het 
boekje verschijnt. 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). In het  
verleden is aan alle leden een exemplaar hiervan uitgereikt. Eventueel 
heeft onze secretaresse nog exemplaren beschikbaar. 



De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet is bedoeld 
om het bestuur en toezicht op verenigingen te verbeteren. Er zijn regels 
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. 
De overheid wil voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en ander ongewenste 
activiteiten verenigingen schaden. Ook het Nut moet zich houden aan de 
(WBTR). Deze meeste zaken zijn goed geregeld. Het bestuur zal deze 
herfst nagaan of statuten en regelementen voldoen aan  de WBTR. 

Het Nutsdepartement doet mee aan de actie clubsupport van de 
Rabobank. Afgelopen seizoen heeft de actie zo’n € 240,00 opgeleverd. 
Oproep: Ga op onze vereniging stemmen. We kunnen deze bijdrage goed 
gebruiken voor onze activiteiten.Tijdens één van de eerste avonden van 
het nieuwe seizoen worden de leden nader geïnformeerd. 

 

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 € 30,00 per jaar en voor 1 
persoon € 20,00. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 
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Nutsdepartement Wildervank Jaarprogramma 2021-2022 

24            september 2021:  
Muzikale avond met Harm en Roelof. 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel “Parkzicht”, Veendam. 

22 oktober 2021:  
Jaarvergadering en de film "Wildernis in Drenthe”. 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel “Parkzicht”, Veendam. 

26 november 2021:  
Verhaaltjes en liedjes door Twij körten, twij Langen, Muziek: René 
Lulofs. 
Aanvang 20.00 uur in Brouwhotel “Parkzicht”, Veendam. 

8 januari 2022: 
Nieuwjaarsbijeenkomst met medewerking van dhr. G. Immerzeel. 
Aanvang 15.15 uur in Brouwhotel “Parkzicht”, Veendam. 

4 februari 2022: 
Geen toneelstuk, i.v.m. de coronacrisis. Alternatief wordt gezocht. 

25 maart 2022: 
Muziekprogramma met Marjolein Meijers. Aanvang 20.00 uur in 
Brouwhotel “Parkzicht”, Veendam. 

 

Leden Nutsdepartement Gieten e.o. hebben vrije toegang. 

Reservering is mogelijk bij mevr. J.P. Woldhuis-Wierstra (tel. 0598-
618663) op of de maandag voorafgaand  aan de avond. 


