Op de algemene ledenvergadering van 9 maart 2017 hebben Geartsje Post en Pieter Heegstra na een
bestuursperiode van 8 jaar afscheid genomen van ’t Nut Bergum e.o. Als dank voor al hun inspanningen
ontvingen beiden een diner bon voor 2 personen en kregen ze een boeket bloemen aangereikt.

Nieuw binnen het bestuur werden welkom geheten Didi Boskma en Johannes Paulusma. Beiden waren
helaas niet aanwezig.

Jaarverslag van de maatschappij tot Nut van 't algemeen,
Nutsdepartement Burgum e.o.
Verenigingsjaar 2016
Het bestuur is dit jaar vijf maal bijeen geweest om te vergaderen. De algemene ledenvergadering heeft
plaats gevonden op 10 maart 2016.
Op 7 november 2016 was de regionale vergadering van de Friese Nut-departementen, ditmaal
georganiseerd door Wolvega, in een bijzonder kasteelachtig pand te Blesdijke
De landelijke algemene ledenvergadering in Bellingwolde is door twee bestuursleden bezocht.
Het ledental staat op 31 december 2016 op 400 leden.

10 januari
28 en 29 januari

17 februari

10 maart

30 en 31 maart

20 oktober

Doede Veeman moetet Reiziger. Verrassende muziek op zondagmiddag in een
volle “Pleats”. Een geslaagde muzikale middag.
Frans Buffet, op donderdag en vrijdagavond was “de Pleats” weer mooi vol
met respectievelijk 82 en109 leden. Met muziek van het Frisian Mainstream
Combo en lekker eten, weer een geslaagde avond.
Lezing “Geleende gezichten van Ada Stel in samenwerking met
de bibliotheek. Een avond met prachtige verhalen. De muzikale begeleiding
was in handen van de heer Leendert van der Zeep.
Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Heleen Wanje
met indrukwekkende verhalen over haar werkzaamheden bij Artsen zonder
grenzen.
Achmea Culpa Theater met “Kredyt”. Het vervolg op Katarsis, Kredo en
Krimp. Een avond met veel positieve reacties en een enkeling die het meer
van hetzelfde vond. Gerrit Haakma en Anke Bijlsma speelden de sterren van
de hemel.
Marjolein Meijers met “Van Berini tot Solex”. Samen met haar muzikanten
maakt ze theater van de bovenste plank. Deze Rotterdamse is rap van tong,
grappig en zingt de mooiste uiteenlopende liedjes. Dit aan elkaar gepraat met
grappige en ontroerende verhalen. Een geslaagde avond.

9 november

8 december

Lezing over de BM-er door Jack Brans en Jaqueline Fournier. Zowel een
technische uitleg over het ontwerp van de BM-er en haar geschiedenis
alsmede een vertelling over het persoonlijke leven van Hendrik Bulthuis. De
avond werd redelijk bezocht.
Frisian Harmonizers, dit grote koor sloot het jaar 2016 af met een muzikale
avond die goed werd bezocht en gewaardeerd.

