
Jaarvergadering 2009

Afscheid Grada Welling-Dantuma

Op de Nut-ledenvergadering 2009 op 5 maart werd na 12 
jaar afscheid genomen van vice-voorzitter (en voorheen 
penningmeester) Grada Welling-Dantuma. Van 
voorzitter Rinse van der Meer ontving ze, naast woorden 
van dank, een mooi boeket bloemen en een diner-bon.

Verjonging en uitbreiding bestuur

Bij de bestuursverkiezing werden de twee kandidaten 
Pieter Heegstra en Geartsje Post door de leden unaniem 
voorgedragen in het bestuur van het Nut. Met dezen een 
meer dan voltallig bestuur, waarmee ook een gewenste 
verjonging kan plaatsvinden.

Einde affiche's bezorger Jan Smith

Na het afscheid jaren geleden als bestuurs- en ere-lid, gaf 
Jan Smith destijds aan de affiche's nog te willen 
verzorgen. Onlangs gaf hij aan het toch te willen 
overdragen en was opvolgster / bestuurslid Anneke 
Korringa bereid dit op zich te nemen. Dank en bloemen 



voor Jan Smith voor zijn meer dan trouwe inzet voor het 
Nut.

Op de foto ook echtgenote Janny, nog steeds actief bij de 
speel-o-theek.

Achter www nut: Kees van der Werf

Vanaf het najaar 2008 heeft het 210 jaar oude Nut 
Bergum een website. Achter deze nieuwe media vorm zit 
uiteraard een designer, bouwer en onderhoud 
deskundige. Het Nut vond deze in de persoon van Kees 
van der Werf uit Veenwouden. Geen lid, maar daarom 
niet minder gewaardeerd. En het werpt zijn vruchten af: 
veel bezocht en positief beoordeeld, aldus de voorzitter, 
intro van nieuwe leden, acuraat programma- en 
nieuwsplatvorm, historie, e.d. en toch altijd bij de tijd.
Een bedankje en een fles wijn waren zeker op zijn plaats.

Henk Kroes: fietsproject naar Ghana

Eind 2006 fietsten 14 man/vrouw in 100 dagen van 
Bolsward naar Accra in Ghana: een afstand van 10.000 
km. Dit voor een schoolproject aldaar. Regen en wind, 
kou en hitte en zandstormen trotserend. Wijze van 
reizen: een fiets en een tent als basis uitrusting. Doel: een 



paar ton bijeen fietsen voor een schoolgebouw in Accra 
en andere projecten onderweg. Een boeiend verhaal met 
prachtige reisfoto's na de pauze gebracht door deelnemer 
Henk Kroes.(dit in verband met onverwachte 
verplichtingen van Cor Hennis).


