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Beste NUT leden,
Vol trots presenteren we u ons programmaboekje voor het seizoen 2019/ 2020. Het
programma is met zorg samengesteld door het bestuur, bestaande uit 7 enthousiaste
en bedreven bestuursleden. Ook zijn er suggesties van de leden meegenomen, onze
hartelijke dank daarvoor.
Dit jaar willen we u opnieuw verrassen. Deze keer hebben we op 14 september as.
een partyschip gehuurd en varen we vanuit Burgum naar Leeuwarden. We nodigen u
uit om met ons mee te varen tegen een vriendelijk prijsje. Elders in dit boekje vindt u
alle informatie hier omtrent. Daarnaast zijn er nog acht programma’s, voor elk wat
wils. LET OP: de voorstelling op 5 januari 2020 vindt plaats in Glinstrastate.
Ten gevolge van het door de Algemene Ledenvergadering genomen besluit om de
incassodatum te laten opschuiven van januari naar juli van ieder jaar, wordt er pas in
de zomer van 2020 weer contributie afgeschreven. Om de gemiste inkomsten te
compenseren, zal de contributie verhoogd worden naar €22,50 per jaar. We vragen u
dan ook om dit in uw administratie aan te passen, als u niet via automatische incasso
betaalt. Vooral wat betreft portokosten levert dit een besparing op. Bovendien hoeft
het bestuur 1 keer minder langs de deur om post te bezorgen.
De volledig nieuwe website treedt per 1 augustus 2019 in werking. Er is hard gewerkt
binnen het bestuur om een zo volledig en representatief mogelijke website te
maken. We nodigen u uit om na genoemde datum een kijkje te nemen op
www.nutbergumeo.nl. De vormgeving van de nieuwe website heeft er toe geleid dat
we het uiterlijk van het programmaboekje daarop hebben aangepast.
Nog steeds hebben we het maximum aantal leden van 400 met nog namen van
potentiële leden op de wachtlijst. Nieuwe leden kunnen zich overigens nog wel
opgeven.
Zoals u bij de laatste voorstelling heeft gemerkt, willen we voortaan uw
lidmaatschapskaart controleren bij binnenkomst. Neem daarom bij de diverse
voorstellingen altijd uw lidmaatschapskaart mee. Zoals u waarschijnlijk wel weet,
kunnen er 2 personen op 1 kaart naar binnen. Kom niet te vroeg naar de
voorstellingen, want dit is lastig voor de gasten in “de Pleats”!
Ik wens u tenslotte een heel fijn seizoen, noteer de data en u zult niets missen.

Namens het bestuur

Nini van Huizen- Dijk, voorzitter

Voor leden geldt met betrekking tot het Nutsdepartement
Bergum e.o.:









Lidmaatschap staat open voor iedereen
Momenteel is er een ledenstop bij 400.
U kunt zich eventueel telefonisch of via de (nieuwe) website opgeven voor
de wachtlijst.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december (dit wijzigt
halverwege 2020, zie voorwoord voorzitter).
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar per lidmaatschap (ook dit wijzigt
halverwege 2020).
Leden en nieuwe leden betalen de contributie via een automatische incasso.
Per lidmaatschap mogen twee personen aan de door het Nut
georganiseerde activiteiten deelnemen
Bankrekening Nutsdepartement Bergum e.o.: Rabobank te Burgum, rek. no.
NL88RABO032.09.05.802

Landelijk NUT - Digitale Nieuwsbrief:
De Digitale nieuwsbrief wordt 3 à 4 per jaar per e-mail verstuurd aan het
basisbestand (departement besturen) en allen die zich hebben aangemeld via de
website www.nutalgemeen.nl onder Contact/Aanmelden.
Voor deze Digitale Nieuwsbrief kan ieder lid zich individueel en zelfstandig
aanmelden via Contact/Aanmelden.
De Digitale nieuwsbrief die u als e-mail ontvangt is voor wat betreft de vormgeving
en inhoud ongeschikt om te printen en uit te reiken.
Wilt u de digitale nieuwsbrief op papier printen en/of uitreiken? Gebruik dan de
tekst/PDF versie. Een tekst/PDF versie van de Digitale Nieuwsbrief vindt u altijd op de
website onder Bericht/Nieuws. Door het aanklikken van de nieuwsbrief die u wenst
opent deze zich. U kunt nu de nieuwsbrief printen en/of opslaan op uw eigen
computer.

Website: www.nutbergumeo.nl

Boven van links naar rechts: Didi
Boskma, Johannes Paulusma en Edith
van der Roest
Onder van links naar rechts: Jan Algra,
Nini van Huizen-Dijk, Ina Hoogenberg
en Jouke Klijn

Nutsspeel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’
Het Nutsdepartement Bergum e.o. organiseert jaarlijks een aantal culturele
activiteiten en heeft daarnaast in de bibliotheek een goedlopende uitleen van
speelgoed, de z.g. Nutsspeel-o-theek.
De Speel-o-theek heeft een
groot assortiment aan
speelgoed voor kinderen van 0
tot 9 jaar. Vrijwilligers zorgen
voor een actueel aanbod en
houden rekening met de
leeftijden en wensen. Zo
kunnen uw (klein)kinderen
3 weken lang met speelgoed
spelen zonder dat u meteen tot
een (dure) aankoop hoeft over
te gaan. De speel-o-theek biedt
poppenwagens, Barbies, driewielers, Duplo, verkleedkleren, buitenspeelgoed en nog
veel meer. Kortom keus genoeg en voor ieder wat wils.
De Nutsspeel-o-theek heeft gemiddeld 85 leden en het aantal vrijwilligers bedraagt
ongeveer 15.
De speel-o-theek is gehuisvest in de openbare bibliotheek,
Schoolstraat 27, 9251 EA Burgum.
Correspondentieadres:
Mevr. J. Smith, Lageweg 23, 9251 JV Burgum
Informatie:
Mevr. Eveline IJtsma, Weinmakkersstrjitte 9, 9251 HT Burgum,
tel: 06 12460540
Of
Mevr. J. Smith, Lageweg 23, 9251 JV Burgum, tel: 0511 461748
Informatie kunt u ook vinden op www.nutbergumeo.nl en
Openingstijden:
Dinsdagmiddag :14.00-15.30 uur
Vrijdagmorgen :10.30-11.30 uur
Vrijdagavond
:19.00-20.00 uur
Lidmaatschap
€ 15.00 per jaar

Boottocht van Burgum naar Leeuwarden vv
Zaterdag 14 september 2019
Inschepen vanaf 9.30 u, vertrek 10.00
u vanaf de Loswal in Burgum.
Alleen voor Nutleden
Uitsluitend bij voorinschrijving op
zaterdag 31 augustus 2019 tussen
11.00 en 12.00 u in de Bibliotheek.
De eigen bijdrage is € 27,50 p.p.
Het schip de Marprinses vertrekt om 10.00 u van de Loswal in Burgum naar
Leeuwarden. Onderweg kunt u genieten van de mooie natuur, goed gezelschap en
gezellige muziek.
Daar hoort een lekker kopje koffie bij met een gebakje.
De lunch in de vorm van soep en een broodje gebruikt u nog aan boord. De
verwachting is dat we rond 13.30 u aankomen in Leeuwarden. Daar neemt u deel aan
de activiteit waarvoor u zich bij de aanmelding in de Bibliotheek heeft opgegeven:
Stadswandeling maken met een gids
Beklimmen van de Oldehove
Beerenburgmuseum bezoeken
Natuurlijk kunt u ook iets anders naar uw eigen keuze ondernemen.
Op de terugweg krijgen we aan boord een koud
buffet. We verwachten rond 18.30 u weer terug
te zijn in Burgum.
Wij hebben er zin in, u ook?

Wat is inbegrepen: de bootreis, ochtendkoffie, gebak, lunch, de
gekozen activiteit in Leeuwarden en het koud buffet.
Alle andere activiteiten/consumpties zijn voor eigen rekening.

Literair Harkspul ‘Leafdesbrieven’ met Inez Timmer
en Tseard Nauta
Donderdag 10 oktober 2019
De Pleats, kleine zaal
Aanvang 20.00 uur
zaal open om 19.30
Alleen nutleden
LET OP
Er zijn 100 plaatsen beschikbaar
en vol is vol. U kunt uitsluitend
telefonisch kaarten reserveren op
9, 10 en 11 september 2019 tussen 18.30-20.00 u op telefoonnummer 0511 401950.

“Leafdesbrieven“ fertelt it ferhaal fan Andrew Makepeace Ladd III, en Melissa
Gardner. Sûnt har bernejierren binne se dikke freonen en hoewol’t se gek op inoar
binne…..no ja, jo begripe it al.
Beide trouwe mei in oarenien, krije in eigen libben, in eigen wrâld. Andrew kriget
sukses yn de polityk en Melissa yn de keunst, mar se rekket fertize yn ûngelokkige
affaires en drank. Wat harren bynt, is in briefwiksel dy’t se in libben lang folhâlde. Yn
dy brieven skriuwe se inoar alles wat se yn it echte libben net tsjin inoar sizze kinne
of wolle. De toan wikselet rêd tusken humor, wanhoop, langstme en kleare erotyk.
„Leafdesbrieven“ waard in Amerika spile troch û.o. Elisabeth Taylor, Mel Gibson, Aly
McGraw en Ryan O’Neal.
Yn Nederlân krûpten û. o. Anne-Wil Blankers en Paul van Vliet yn de hûd fan Andy en
Melissa.
Timmer en Nauta wurken earder gear yn „Twa“(1992), yn de 5 stjerren produksje
„Op alle fronten“ ( 2015/16) en yn „HoHoHo de Krystrevu“ (2016, 17 en 18).

Boekingen en ynfo: info@ineztimmer.de

Lezing door Pauline Broekema
Woensdag 13 november 2019
Bibliotheek Burgum
Aanvang 20.00 uur

Vorig jaar nam ze na vierendertig jaar afscheid van het
NOS Journaal: verslaggever Pauline Broekema (1954).
‘Ik ben heel bewust gestopt, hoewel ik het werk nog
ontzettend leuk vond.’ Ze wilde meer ruimte voor
andere liefdes: het schrijven en eigen projecten.
Naast journalist is ze auteur. Ze schreef onder meer ‘Benjamin een verzwegen dood’
(2001) en de veelgeprezen kroniek over haar familie ‘Het Boschhuis’ (2015).
In 2013 sprak ze in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de rede uit, voorafgaand aan de
Nationale Dodenherdenking.
In haar laatste boek ‘Het uiterste der zee’ beschrijft ze de geschiedenis van twee
joodse families. Uitgebreid onderzoek ligt steeds aan de basis van haar werk. En wat
ze met haar televisiewerk deed geldt ook voor het schrijven: ‘ik wil mijn publiek laten
meeleven en meevoelen.’ Ze wordt wel één van de grondleggers van de ‘storytelling’
genoemd. In haar lezing zal ze vertellen hoe ze dat doet (‘journalist blijf ik altijd’) en
wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een boek. Waarbij het accent ligt op
‘Het uiterste der zee’ dat deels in Friesland speelt. Ze voegt er aan toe: ‘en er is alle
ruimte om mìj nu es het hemd van het lijf te vragen’.

Opgave kan vanaf 24 oktober 2019 in de bibliotheek of via burgum@dbieb.nl
Nutleden gratis (leden kunnen vooraf op vertoon van hun lidmaatschapskaart een
entreebewijs ophalen in de bibliotheek)
Leden bibliotheek € 5,50 Niet-leden € 6,00

Muziek met Eddy & The Phantoms
Donderdag 12 december 2019
De Pleats, grote zaal
Aanvang 20.00 uur
zaal open om 19.30 uur
Alleen Nutleden

Eddy & The Phantoms. Een professionele tribute band, die de sound van de Shadows
en Cliff Richard wel heel erg dicht benadert….. The Phantoms zijn opgericht in de
jaren zestig, en twee van de originele leden spelen nog steeds in de band.
De afgelopen jaren zijn er enkele wisselingen geweest en nu is de band weer
compleet en helemaal klaar voor de toekomst! Deze doorgewinterde muzikanten
hebben allemaal zeer veel plezier in het laten herleven van de sfeer en de sound van
de jaren vijftig/zestig. Van swingende rock ’n roll tot romantische ballads het
repertoire van Cliff and the Shadows is veelzijdig.
e

In april 2017 kwam hun 2 CD uit, getiteld ‘Keeping the sound alive’.
Deze werd zeer goed ontvangen, met name door het oorspronkelijke geluid van de
band.
In 2018 hebben Eddy & the Phantoms op de internationale Fan-dag van Cliff and the
Shadows in Berkel–Enschot een geweldige act gespeeld. Hier zijn ze erg trots op.

Nieuwjaars matinee Muziek:
Bauke & Campbell
Zondag 5 januari 2020
Glinstrastate
Aanvang 16.00 u
zaal open 15.30 u
Alleen Nutleden

Bauke van der Woude & Campbell Forbes, muziek om naar te luisteren.
Bauke uit Dokkum, Campbell van de Bahama’s, zingen in het Fries en Stadsfries. Over
vroeger, nu, over de kleinkinderen, het voorjaar, de school van toen, fitness, de
liefde, het leven waarom ze beide Fries zijn…en ga zo maar door.
Zelfgemaakte en herkenbare liedjes recht uit het hart en met overtuiging gebracht.
Vaak vrolijk en met humor, soms kritisch of ernstig. Van flinterdun tot spijkerhard.
Het leven gaat aan u voorbij. Een luisterprogramma dat u op het puntje van uw stoel
houdt.

www.baukevanderwoude.nl

Shared ‘diner dansant’, de muziek wordt
verzorgd door orkest Butterfly
Vrijdag 31 januari 2020
De Pleats, grote zaal
Aanvang 18.00 uur
Alleen voor Nutleden en uitsluitend bij
voorinschrijving bij De Pleats. Dit kan vanaf
1 oktober via de website www.depleats.nl of aan
de bar van de Pleats. In beide gevallen betaalt u de kosten van € 28,50 p.p. vooraf.

Shared dining
Samen eten, samen delen, verbindt mensen. Het hoofdgerecht delen we per tafel.
Bij vragen over het shared dining kunt u rechtstreeks contact opnemen met de
Pleats: 0511-461556.

Diner dansant
De muziek tijdens dit diner dansant wordt verzorgd door Orkest Butterfly, dat garant
staat voor een avond gezelligheid. Tussen de gangen van het shared dining kunnen
de beentjes van de vloer!
Butterfly bestaat uit organist/zanger Melle,
drummer/zanger Sjouke en zangeres Ciska.
Butterfly maakt muziek op de ouderwetse manier.
Met muzikaal vakmanschap, zonder meelopende
computer, weten zij het publiek overal en altijd
heel enthousiast te maken. Door de manier van
musiceren is de band in staat om in te spelen op
elke spontaan ontstane situatie in de zaal.
Vooral in het Noorden zijn zij een veelgevraagde
act. Het gezelschap is in staat om zowel jong als oud te vermaken. Orkest Butterfly
beschikt over een uitgekiend repertoire van hedendaags tot klassiekers en van
Nederlandstalig tot Frysk en Engels.
Met een allround repertoire van Hollandse, maar ook zeker Engelse meezingers krijgt
orkest Butterfly al meer dan 20 jaar de meeste halsstarrige danser op de dansvloer.
De band maakt ook eigen nummers die o.a. te horen zijn op de CD ‘Toen zag ik jou’

Lezing door Anita Terpstra
Woensdag 12 februari 2020
Bibliotheek Burgum
Aanvang 20.00 uur

Anita Terpstra (1974) studeerde
journalistiek en kunstgeschiedenis,
waarna ze als freelance journalist en
redacteur bij diverse bladen werkte. Voor haar verhalen ontving ze onder andere een
derde prijs in de Trouw-verhalenwedstrijd en haar werk werd gepubliceerd in
AvantGarde en Lava. Zij debuteerde in 2009 als misdaadauteur met Nachtvlucht.
Voor haar misdaadroman Samen, dat in het Duits en Frans werd vertaald werd ze
genomineerd voor De Gouden Strop.

HET HUIS VOL(2018)
‘17 januari 1945, de geboortedatum van Martje, het oudste kind
van Hendrik en Antje Borger. Na Martje zullen nog dertien
kinderen volgen. Een van die veertien kinderen is de moeder van
Anita Terpstra. Anita's vader komt uit een gezin van zeven
kinderen en dat waren er hoogstwaarschijnlijk meer geweest als
zijn moeder niet op jonge leeftijd was overleden. Haar leven lang
is Anita gefascineerd door de jeugd van haar ouders. Hoe was
het leven in dat grote gezin
Het huis vol geeft een indrukwekkend beeld van het grote gezin
in het naoorlogse Nederland van de jaren vijftig tot diep in de
jaren zeventig en verschaft inzicht in de emoties van de
generaties die opgroeiden in grote gezinnen

Opgave kan vanaf 23 januari 2020 in de bibliotheek of via burgum@dbieb.nl
Nutleden gratis (leden kunnen vooraf op vertoon van hun lidmaatschapskaart een
entreebewijs ophalen in de bibliotheek)
Leden bibliotheek € 5,50 Niet-leden € 6,00

Algemene jaarlijkse ledenvergadering
Donderdag 12 maart 2020
De Pleats, grote zaal
Aanvang 19.45 uur
Zaal open om 19.15 uur
Alleen Nutleden

Lezing door Bearn Bilker: De rol van de
Oranjes in Fryslân
Wist u dat onze huidige koning een rechtstreekse nazaat van de
Friese stadhouders is? De Friese stadhouders resideerden ruim
anderhalve eeuw in Leeuwarden.
Er zijn vele tastbare herinneringen aan de Friese Nassaus in
Fryslân, zeker in Leeuwarden. Denk hierbij aan de Prinsentuin,
het Princessehof, het Stadhouderlijk Hof, de Waalse Kerk, de
Grote Kerk en de Stallen in Leeuwarden. Ook de Nassaukooi op Ameland en
Oranjewoud met zijn buitenplaatsen, vertellen over het Nassauverleden.
De vele archiefstukken, die zowel in het Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar,
maar vooral ook in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag bewaard worden, vertellen
vaak letterlijk wat zich in Leeuwarden, Oranjewoud, op Ameland en dus in Fryslân
heeft afgespeeld.
Iemand die daar erg boeiend over kan vertellen is Bearn Bilker, voormalig
burgemeester van de gefuseerde gemeente Kollumerland c.a. en voorzitter van de
Stichting Nassau in Friesland. Deze Nassau-kenner bij uitstek heeft in maart 2019 het
Leeuwarder Leeuwtje gekregen van de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone. Het
ereteken is Bilker toebedeeld als waardering voor zijn inzet om Leeuwarden op de
kaart te zetten als Nassaustad.
Bilker wijdde er verschillende publicaties aan en organiseert al jaren lezingen en
rondleidingen langs locaties waar de voorouders van het koninklijk huis vroeger
woonden, naar de kerk gingen of begraven zijn.
Na de ledenvergadering vertelt de heer Bilker wat de rol van de Oranjes in Fryslân is
geweest. Gezien de reputatie van Bilker, belooft dit een boeiend verhaal te worden.

Cabaret: HympHamp band met ‘Op portret’
Donderdag 26 maart 2020
De Pleats, grote zaal
Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur
Alleen Nutleden

Sûnt in pear jier timmeret dizze nije Fryske teatergroep oan 'e wei en mei sukses.
Harren kabaret foarstellingen wurde entûsjast ûntfongen troch it publyk: “Wat ha wy
lake, hearlik!” hearre de spilers faak nei ôfrin fan de foarstelling en dàt is no krekt de
bedoeling.
HympHamp teater bestiet út spilers Jelmar Hoekstra (de iennige frou fan it selskip)
en Fokke Plantinga, sy spylje alle typen yn de scenes en sjonge de ferskes
tuskentroch. Paul Siemensma en Anko Bouma tekenje foar de muzyk en spylje mei
op harren ynstruminten, akkordeon en gitaar.
Mei elkoar in bûnt selskip yn in foarstelling dy't rint as in trein fan de iene
werkenbere sketch yn it oare gefoelige liet oer de lytse, deistige dingen fan it libben.
Jelmar en Fokke litte in ferskaat oan typen de revu passearre; de âlde beppe, it
ANWB-stel Rudi en Tiny ûnderweis, stazjêre Sytske en har begelieder fan it V.V.A.T en
fansels de muzikanten fan rûnom út de wrâld.

Programmaoverzicht in het kort:

Datum

Onderwerp

Plaats

Tijd

Za. 14 september

Boottocht

Loswal,
Burgum

10.00 u

Do. 10 oktober

Leafdesbrieven

De Pleats
kleine zaal

20.00 u

Wo. 13 november

Pauline Broekema
lezing

Bibliotheek

20.00 u

Do.12 december

Muziek Eddy & The Phantoms
De Pleats
grote zaal

2019

20.00 u

2020
Zo. 5 januari

Nieuwjaars matinee: Bauke & Campbell
Muziek
Glinstra State 16.00 u
grote zaal

Vr. 31 januari

Shared ‘diner dansant’ met orkest Butterfly
De Pleats
18.00 u
grote zaal

Wo. 12 februari

Anita Terpstra
Lezing

Bibliotheek

20.00 u

Do. 12 maart

Ledenvergadering en lezing Bearn Bilker
De Pleats
19.45 u
grote zaal

Do. 26 maart

HympHamp band met ‘op Portret’
De Pleats
grote zaal

20.00 u

