
  Afscheid Janny Korringa en nieuw  Nini van Huizen 
 

 
 

In de jaarvergadering van 8 maart 2012 nam secretaresse Janny Korringa afscheid van 't Nut 

Bergum e.o. Dit na een bestuursperiode van 8 jaar. Zij was in deze functie de kontaktpersoon 

tussen het Landelijk Nut en Nut Bergum. Daarnaast verzorgde ze verslagen, hield de ledenlijst 

plus looplijsten bij en vandaaruit de contributiekaarten.   

De verhuizing naar Drachten en twee termijnen van 4 jaar brachten haar tot te overweging om 

zich niet herkiesbaar te stellen. 

Als dank voor haar werkzaamheden ontving ze van de voorzitter een envelop met inhoud en 

een boeket bloemen.  

 

Nieuw binnen het bestuur is welkom geheten Nini van Huizen. In de volgende april 

vergadering staat de functie verdeling op de agenda.  

 

 

  Jaarverslag van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 

    Nutsdepartement Bergum e.o. 

          Verenigingsjaar 2011 

 

Er zijn in het jaar 2011 twee hoogtepunten die het vermelden waard zijn. 

Op 11 januari bestaat de speel-o-theek 25 jaar. Dit wordt gevierd met een feestmaand in de 

bibliotheek en bloemen voor alle vrijwilligers tijdens de ledenvergadering in maart. 

Mevrouw J. Smith wordt extra in het zonnetje gezet. Zij zet zich al sinds de oprichting in voor 

de speel-o-theek. 

Ook wordt het boek “Burgumers verhalen zelf” uitgebracht. 

De auteurs van het boek worden eveneens uitgenodigd op de ledenvergadering. De heer 

 D. Scherjon krijgt het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. Daarna volgen de overige 

auteurs. 

Er is een grote vraag naar het boek. Er worden 450 boeken besteld en door de aanhoudende 

belangstelling is een herdruk nodig (totaal 520 ex.). 

 

Door het Landelijk Nut zijn twee projecten opgezet: 1. het project “Wat doe jij”? en 

2. het project “Laaggeletterdheid”. 



In het theaterstuk “Wat doe jij?”komen thema’s aan de orde zoals pesten, meelopers, 

groepsdruk. Het stuk is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het wordt  onder 

de aandacht gebracht van “Liudger” en “Singelland”in Burgum. Tot nu toe hebben we echter 

nog geen reactie gehad van deze scholen. 

Vanuit het Landelijk Nut krijgen we het verzoek het thema ‘Laaggeletterdheid” in onze 

omgeving op de kaart te zetten, een soort pilot-functie m.b.t. genoemd thema. 

Het bestuur Nut Bergum reageert negatief op dit verzoek omdat rond dit thema al genoeg 

publiciteit is (geweest) in diverse media. Lessen in lezen, schrijven en rekenen worden o.a. 

verzorgd door het Friesland College-educatie in het “Dienstencentrum” en mensen met een 

licht verstandelijke beperking kunnen hiervoor terecht bij “MEE Friesland”. 

 

Maatschappijbestuur 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 april treedt de heer Rik Goedman terug uit het 

bestuur.Hij is twaalf jaar secretaris geweest van het maatschappijbestuur. 

In 2012 wordt afscheid genomen van de heer Cor den Boer, bestuursvoorzitter. Tegelijk 

vertrekt er nog een bestuurslid. Het bestuur raakt hierdoor aardig “uitgedund”. Men is op zoek 

naar mensen die zitting willen nemen in het maatschappijbestuur. 

 

In oktober worden er op onze website dorpsfoto’s geplaatst uit de vorige eeuw. 

Op de foto’s zijn oude panden te zien en dorpsgezichten. 

Voor ze op de website verschijnen worden ze op 7 oktober eerst tentoongesteld in de vitrine 

van de bibliotheek. 

 

Het bestuur komt in 2011 zes keer in vergadering bijeen. Er wordt één ledenvergadering 

gehouden. 

De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 16 april 2011 in Olst. 

Op 7 november vindt de vergadering van Friese Nutsdepartementen plaats in Wolvega. 

 

Op 31 december staat het ledenaantal op 332. 

 

 

 

Er worden in 2011 negen activiteiten georganiseerd. Onderstaand een overzicht. 

 

27 januari: Argentijns buffet, afgewisseld  met zang en muziek van Cajun Beano. 

Net als het Duits buffet van vorig jaar is dit Argentijns buffet ook weer een 

groot succes. Er zijn vele aanmeldingen (zelfs een wachtlijst). Reden voor het 

bestuur om door te gaan met deze activiteit. 

6 februari: Een zondagmiddagprogramma met een optreden van de broers Theo en Wim 

Douma, onder de naam “Douma en Douma en de dokters”. 

 Er wordt gezongen over de zegeningen van het Friese platteland, maar ook de 

liefde komt uitgebreid aan bod. De heren worden  bijgestaan door 

zangeres/multi-instrumentaliste Zwaanette Dijkstra. 

16 februari: Een avond in samenwerking met de bibliotheek. 

  Klaas Jansma geeft een lezing met als thema “Mear skiednis as takomst”. 

Deze keer gaat het niet over skûtsjes maar over mooie verhalen uit het 

verleden. 

10 maart: Ledenvergadering (zie ook boven Speel-o-theek 25 jaar en boek uitreiking). 

Na het officiële gedeelte is uitgenodigd Age Veldboom, initiatiefnemer van het 

Skûtsjemuseum in Earnewâld. Hij vertelt op boeiende wijze over de 



vrachtvaart onder zeil, met alle avonturen en belevenissen van het 

schippersvolk van vroegere tijden. 

26 maart: Tijd voor weer eens wat cabaret en wel van het Fries cabaretgezelschap 

“Griene Sjippe”. “Op syk nei de ferlerne meispieler Klaas” bringt Griene 

Sjippe ûnferwachte situaasjes en leuke muzyk, grôtfol mei humor”. 

5 en 6  

oktober: Na het succesvolle stuk “Katarsis” staan de akteurs Anke Bijlsma en Gerrit 

Haaksma vanavond weer “oan ‘e tape” met het stuk “Kredo”. 

 “De tematyk fan it stik giet oer it hjoeddeiske plattelân en de ferhâlding fan de 

minske dêrta”. 

  Ook deze avonden worden weer druk bezocht door vele Nutleden. 

27 oktober:  Vanavond is het de beurt aan Jan Visser, vaste weerman van Radio Noord-

Holland. 

 Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: het smelten van het zee-ijs op de  

Noordpool, de stijging van de zeespiegel, het gat in de ozonlaag, 

klimaatfenomenen zoals “El Niño” en “La Niña”. 

 Deze avond is behalve voor Nutleden ook toegankelijk voor leden van de 

“Fûgelwacht” en van de “IJsclub Bergum”. 

16 november: Wederom een avond in samenwerking met de bibliotheek. 

 Op deze avond staat een optreden van  cabaretier Rop Janze op het programma. 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar maakt hij een programma rondom de 

thema’s uit het boek dat centraal staat tijdens de landelijke actie van de 

bibliotheken, “Nederland leest”. 

 Zijn programma gaat over de debuutroman van Remco Campert uit 1961, 

“Het leven is vurrukkulluk!”. 

7 december: Als afsluiter van het jaar 2011 is Vocaal Ensemble “Intermezzo” uitgenodigd. 

  Het ensemble bestaat uit vijf geschoolde zangeressen en een pianist. 

Ze brengen een selectie uit het algemene programma ten gehore evenals 

kerstliederen uit diverse landen en perioden. Ze hebben koffers vol frivole en 

theatrale kleding meegebracht en laten bij elke stijl een passende en 

verrassende verschijning zien. Een lust voor het oog en oor! 

 

 

  

 

 

   

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


