Jaarverslag van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Nutsdepartement Burgum e.o.
Verenigingsjaar 2017.

Het bestuur is dit jaar 5 maal bijeen geweest om te vergaderen (afwisselend bij de
bestuursleden thuis).
De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 9 maart 2017.
De landelijke Algemene Ledenvergadering op 29 april 2017 in Olst is door de voorzitter en
de vice-voorzitter bezocht.
Op 6 november 2017 was de Regionale Vergadering van de Friese Nutsdepartementen,
georganiseerd door Gorredijk in Museum Opsterlân te Gorredijk. Aanwezig waren hier de
voorzitter en de secretaris.
8 januari

Nieuwjaarsmatinee met muziek van Unicorn op de zondagmiddag. Een
volle zaal genoot van deze zeer veelzijdige (swing)folk-band. Een
fantastisch optreden met enthousiaste reacties.

26/27 januari

Er werd een Italiaans buffet geserveerd, uitstekend passend bij de
Italiaanse band La Valletta Musica. Beide avonden waren een succes. Er
was een voorgerechten buffet, dit werd als positief ervaren. Helaas
waren er veel leden ziek.

15 februari

Lezing over de Vlaskamptuinen (Gerrit Vlaskamp, de onbekende achter
bekende werken) door Aly van der Mark in samenwerking met
Bibliotheek Burgum. Ongeveer 43 bezoekers kwamen op deze zeer
geslaagde avond af.

9 maart

Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Bart de
Haas, Into the Wild met Marc-Marie. Bart gaf een persoonlijke, boeiende
lezing over zijn tocht door de Afrikaanse wildernis met Marc-Marie
Huijbregts. Buiten het bestuur om waren er 70 leden aanwezig.

30 maart

Muziekavond met Gerard & Compagnie. De folkmuziek uit de
smeltkroes van Amerikaanse culturen werd positief ontvangen door een
volle zaal. Helaas waren de onderhoudende ‘tussenpraatjes’ soms
moeilijk te verstaan.

5 oktober

Marijke Geertsma en Jan Arendz met de theatervoorstelling ‘Bokwert
Kulturele Hoofdplaats 2018’. Een overvolle, uitverkochte zaal heeft
kunnen genieten van een humoristische voorstelling met tragikomische
elementen.

15 november

In samenwerking met de Bibliotheek een lezing van Gerrit Jan Zwier
over De Waddeneilanden en ‘het Noordelijk gevoel’. Voor ongeveer 85
personen hield Zwier een wat vlak verhaal, waarbij sommigen de
kwaliteit van de foto’s maar zo zo vonden.

14 december

Kerstconcert met het pop- en musicalkoor Just4Fun uit Oosterwolde.
Een volle zaal genoot van een wat wisselend koor qua zuiverheid, maar
het was zeker wel de moeite waard.

