Jaarverslag 2008
Het bestuur heeft in 2008 zes keer vergaderd. Ook voor
het seizoen 2008/2009 heeft men geprobeerd om een zo
gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.
In het afgelopen jaar zijn er weer twee avonden
georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek.
In 2007 is men begonnen met de verbouwing/
vernieuwing van de bibliotheek en de speel-o-theek. Een
en ander is dat jaar gereed gekomen. Reden voor het
Nutbestuur om de bibliotheek een projectie klok aan te
bieden. Dit als blijk van waardering voor de goede
samenwerking.
Niet alleen de bibliotheek is gemoderniseerd, ook het
Nut Bergum gaat mee met de tijd. Sinds oktober 2008
heeft het Nut Bergum een eigen website. Hierop kan men
allerlei zaken aangaande het Nut vinden zoals
programma-informatie, informatie over de speel-o-theek,
de historie van het Nut en nieuws. Velen hebben de site
al bezocht.
In 2008 is het aantal leden toegenomen. Eind december
stond de teller op 231.

Overzicht van de activiteiten in 2008:
Donderdag 17 januari:
Lezing en diapresentatie door de heer Ferwerda van het

Fryske Gea. Ferwerda vertelde gepassioneerd over
Noard-Fryslân Bûtendyks, het prachtige gebied van
zomerpolders met drinkdobben, kwelders en
kwelderwerken.
Zondag 10 februari:
Optreden van “Wiltsje fan Peazens”. In ploechje fan trije
spylmannen dat fleurich foar de fûst wei spylet.
Woensdag 27 februari:
Programma i.s.m. de bibliotheek. Gasten: Schrijfster
Riek Landman en zanger, dichter, schrijver en verteller
Bennie Huisman. Riek vertelde over haar vakanties in
kamp Sondel in Gaasterland. Bennie zorgde voor de
muzikale begeleiding.
De avond werd zeer goed bezocht.
Donderdag 6 maart:
Ledenvergadering met na de pauze gastspreker de heer
Wallinga met een lezing en diapresentatie over “Fryslâns
erfguod”: Kultuer-histoarysk Fryslân mei syn tsjerken,
stinzen, staten, pleatsen en molens.
Zaterdag 22 maart:
Optreden van Teake van der Meer en Griet Wiersma.
Een avond met deze twee artiesten kan eigenlijk niet
stuk. En zo verliep het ook deze avond in de Pleats. Met
een volle zaal zorgde dit duo voor een heerlijk avondje
uit.
Juni:
Iepenloftspul

Wegens omstandigheden is het openluchtspel dit jaar
niet doorgegaan.
Donderdag 6 november:
Programma i.s.m. de bibliotheek. Culturele avond met
Gerrit Breteler, Jelke Koolstra en Abe de Vries. De
avond werd druk bezocht. Ongeveer 140 leden en nietleden genoten van de muziek en gedichten van deze drie
heren.
Zaterdag 29 november:
“Katarsis”. Toneelstuk over café “De Bûnte Bok” in
Lioessens, geschreven door Gerrit Breteler. Dit stuk was
zo’n succes dat het bestuur heeft besloten nog twee
avonden “Katarsis” vast te leggen om alle leden in de
gelegenheid te stellen deze voorstelling bij te wonen. De
tweede voorstelling werd gehouden op twee december,
de derde vindt plaats op twaalf februari.
De algemene jaarvergadering van het landelijk Nut werd
gehouden op 26 april in Amersfoort. De voorzitter en
echtgenote waren hierbij aanwezig. De vergadering van
Friese Nutsdepartementen vond plaats op 7 oktober in
Gorredijk. De voorzitter Rinse van der Meer en
bestuurslid Anneke Korringa hebben de vergadering
bijgewoond.

