Afscheid Anneke Korringa na 15 jaar

Op de jaarvergadering van 6 maart 2014 werd afscheid genomen van bestuurslid
Anneke Korringa - van der Velde. Dit na een actieve periode van maar liefst
15 jaar en was daarmee vaak de vraagbaak binnen het bestuur.
Ze werd ooit benoemd bij het 200 jarig jubileum en vervulde de bestuursfunctie tot het
volgende, bescheiden, feestje van 215 jaar.
Anneke ontving voor haar vele werk een boeket bloemen, een cadeau- en dinerbon.

Jaarverslag van de maatschappij tot Nut van ’t algemeen
Nutsdepartement Burgum e.o.
Verenigingsjaar 2013
Het bestuur is vijf maal dit jaar bijeengeweest. Eén ledenvergadering per jaar vindt er plaats en wel op
7 maart 2013.
Op 9 oktober was er een bijeenkomst van de Friese Nutsdepartementen te Gorredijk. Op deze
bijeenkomst hebben we helaas afscheid genomen van departement Joure. Ook is de Landelijke Nut
vergadering in Amersfoort bezocht. Verder kijken velen op de website.
Het ledental van Nut Burgum is op 31 december 2013, 370 leden.
Het komende jaar continueren we het contact met VU/Bieb, verspreiden geen VU programmaboekje
meer, maar krijgt het wel vermelding op ons achterblad.
Over de Nut fondsen: het Dansfestival en het Streekmuseum ontvingen in 2013 een bijdrage daaruit.
Verder waren/zijn er overleggen met Oranje Ferbynt, Iepenloftspul en BM-club (“lytse” BM). Daarnaast
gesprekspartner van “Comm. Aanbouw Kruiskerk”.

In 2013 werden er door het Nut, met succes een negental activiteiten georganiseerd:

24 en 25 januari:

10 februari:

20 februari:
7 maart:

27 maart:

17 oktober:

6 november:

20 november:

11 december:

Zuid Afrikaans braai buffet met “Soul Dada”
Dit muzikale buffet voor de vierde keer georganiseerd, was wederom een
groot succes. Beide avonden werden druk bezocht. “Soul Dada”,
met een nieuwe zangeres, wist met haar muziek Zuid Afrikaanse en Friese
teksten te mengen met wereldmuziek.
Op zondagmiddag was “de Pleats” weer gezellig vol.”Dubbel vier” een
enthousiaste groep van 8 mannen zorgde voor een gevarieerd
muzikaal programma met af en toe een kwinkslag.
Dichteres Elske Kampen, vertelde over haar boek en droeg een aantal
gedichten voor. Ernst Langhout zorgde voor een muzikale omlijsting.
Algemene jaarvergadering. Na het officiële gedeelte volgde er een
lezing van Harry Wijnandts: “Spitsbergen, Europa's laatste
wildernis?” Hij vertelde over zijn boeiende zeilreis om Spitsbergen
heen. Een fascinerend verhaal over een onvergetelijke reis.
Lezing van Roelie Woudwijk. Op deze avond vertelde Roelie vol
passie over haar werk als beeldhouwster. Aan de hand van dia's liet
ze zien hoe haar werk tot stand komt. Van tonnen Italiaanse steen
weet ze een kunstwerk te maken en alles met de hand en eenvoudige
gereed-schappen.
Op deze avond namen Nanne, Ankie en Tseard ons met een muzikaal liedjes
programma mee terug in de geschiedenis, de tijd van Pieter Stuyvesant.
In de voorstelling “Pieter Poot in de nieuwe wereld van Adriaan Block tot
Zilverbeen”.
Een mooie, maar ook leerzame avond.
2 schrijvers Jaap Verf en Ale Zandbergen presenteerden hun boeken
en interviewden elkaar.
Op deze wijze maakten we kennis met de schrijvers en hun werk.
De avond werd muzikaal bijgestaan door Jaap Louwes, Fryske
troubadour met mooie teksten en muziek.
Ada Kerkstra en Akko Kalma vertelden over hun reizen, waarbij alle
uithoeken van de wereldbol werden verkend. Na totaal 60.000
zeemijlen afgelegd te hebben, wisten ze boeiend te vertellen over hun
zee avonturen.
Met uit Bovenkarspel afkomstige, Rop Janze hebben we in de drukke
decembermaand, sinterklaas, kerst en oud en nieuw gevierd.
Komische acts, maar ook af en toe een serieus moment.

