
Nieuwe bestuurders Algra en Klijn  
 

 
 
Op de jaarvergadering 2013 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, t.w. Jan Jouke Klijn en Jan Algra. 
 
 
Afscheid penningmeester Dirk Room 
Na een bestuursperiode van 8 jaar heeft Dirk Room afscheid genomen als penningmeester van het Nut 
departement Bergum e.o. 
Als financiële spil van de organisatie wist hij met grandioze inzet de hoofdtaak, het innen van de contributies, 
de in- en externe betalingen te verrichten en als contact persoon met de bank de juiste koers te varen. 
Daarnaast leverde hij de nieuwe programmabijdragen en was inzameladres voor boekbestellingen en 
inschrijvingen voor de buffetavonden. Als dank voor al die inspanningen ontving Dirk een diner bon en “zijn 
secretaresse” Janny een boeket bloemen van de voorzitter. 
 

 
 
 



Jaarverslag van de maatschappij tot Nut van 't algemeen 
Nutsdepartement Burgum e.o. 

Verenigingsjaar 2012 
 
Het bestuur is zes maal dit jaar bijeengeweest. Eén ledenvergadering per jaar vindt er plaats en wel op 24 
februari 2012. 
Op 5 november was er een bijeenkomst van de Friese Nutsdepartementen te Joure. 
Het ledental is op 31 december 2012, 335 leden. 
 
In 2012 werden er door het Nut negen activiteiten georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht: 
 
26 en 27 Grieks buffet met “Ano Kato”. De combinatie van buffet, wijnproeverij en authentieke Griekse  
januari:  muziek zijn uitstekende ingrediënten voor een zeer geslaagde avond. 
 Wegens het grote aantal deelnemers, waren er twee avonden. 
5 februari: De zondagmiddag voorstellingen in “De Pleats” worden druk bezocht. 
 Ook Rintje Kas Orkest 50 + trok een volle zaal. 
 Leuke meezingers en klassiekers zorgden voor een gezellige sfeer. 
15 februari: Huisman en Kootstra, prisenteare de baron Von Münchhausen. 

Reiziger Douwe Kootstra vertelde over zijn nieuwe boek “Paradys oan 'e baai”, een mooie 
presentatie in de bibliotheek met passende muziek uit de tijd van de baron. 

8 maart: Algemene jaarvergadering. Na het officiële gedeelte volgde er een boeiende lezing van 
Jelke Tigchelaar over zijn alfabetiseringsproject in Nepal “Geef kinderen een kans”. 

28 maart: Met Bert Looper en zijn lezing “Focus op 1000 jaar Burgum” kregen we inzicht in het reilen 
en zeilen van Tresoar te Leeuwarden. Op de website van Tresoar leerden we hoeveel 
mogelijkheden er waren om achter allerlei nieuwsgierige zaken te kunnen komen. 

4 oktober: In een bomvolle zaal konden we genieten van een voorstelling van cabaret, zang en dans 
van Tet Rozendal, “It wûnder fan 'e wâlden”. Voor de tweede keer wist Tet veel mensen te 
boeien met haar programma. 

1 november: Lêzing Stichting Elzegea. In deze lezing werden we meegenomen door de geschiedenis 
over het ontstaan van het nationaal landschap “de Noardelike Fryske Wâlden”. 

14 november: Reisverslag Mongolië. Met fraaie foto's en spannende verhalen namen Henk Kloosterhuis en 
Elma van Lier ons mee naar Mongolië, een land waar we zo weinig van weten. 

12 december: Om alvast wat in de kerstsfeer te komen verraste “Muziek Authentiek” ons met warme 
klanken en een veelzijdig repertoire van liederen begeleid door accordeon, trompet en piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


