
 

 

 

 



 

Beste NUT leden,  

Voor u ligt ons nieuwe programmaboekje voor het seizoen 2022/ 2023. 
We starten dit jaar al vroeg, nl. op 24 september a.s. 
Zoals beloofd wilden we u met iets speciaals verrassen, en dat is gelukt. 
Voor slechts € 20,- trakteren we u op een busreis naar de Floriade te Almere. 
Hierover bent u in juni al per brief geïnformeerd. Opgave is niet meer 
mogelijk. 
 
U zult vast verbaasd zijn mijn naam nog steeds te lezen in het programma-
boekje, maar tot 1 augustus ben ik interim voorzitter. Daarna geef ik de 
voorzittershamer over aan Jan de Vries. 
Verder zijn op de ledenvergadering, dd. 17- 03- 2022, Sjetsje van der Meer en 
Jolanda Pluut gekozen in het bestuur. Ik heb er alle vertrouwen in, dat het 
bestuur in deze nieuwe samenstelling een goede voortgang van het NUT zal 
garanderen. 
 
In ons programmaboekje staan een achttal voorstellingen en twee 
boekpresentaties vermeld. Kentucky Snake Oil, Weima & Van der Werf, 
Ferlet, Klún en Knoffelhakke en een lezing van Loes Dijk zijn o.a. onderdelen 
van ons programma. Bovendien heten we Orkest Butterfly èn Folkert- Hans 
Tolsma samen van harte welkom op ons diner dansant, wegens groot succes! 
Als dat geen knalavond wordt. 
Het ene is nog mooier dan het andere. Mis vooral niets, want het belooft 
weer een ouderwets warme NUT winter te worden! 
Maar houdt u wel de website, www.nutbergumeo.nl in de gaten, we kunnen 
niets van te voren garanderen. Mocht een voorstelling niet doorgaan, dan 
laten we dit tijdig weten via de website èn per email èn in de lokale media. 
Noteer de data in uw agenda en u zult het beleven. 
 
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart 2022-2023, kunt u met 2 personen 
onze voorstellingen bezoeken. 
We zien u graag...... 
 
Namens het bestuur, 
 
Met vriendelijke groet, Nini van Huizen- Dijk, interim voorzitter. 



 

 
Voor leden geldt met betrekking tot het Nutsdepartement Bergum 
e.o.:  
 Lidmaatschap staat open voor iedereen  

 Er geldt een ledenstop bij 400 leden.  

 U kunt zich eventueel telefonisch of via www.nutbergumeo.nl opgeven 
voor de  wachtlijst. Is er geen wachtlijst, dan kunt u meteen lid worden. 

 Het activiteitenjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.  

 De contributie bedraagt € 22,50 per jaar per lidmaatschap.  

 Leden en nieuwe leden betalen de contributie via een automatische 
incasso.  

 Per lidmaatschap mogen twee personen aan de door het Nut 
georganiseerde activiteiten deelnemen  

 IBAN Nutsdepartement Bergum e.o.: NL88 RABO 0320 9058 02  

 
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 nieuwsbrief.                   
Voor deze Digitale Nieuwsbrief kan ieder lid zich individueel en zelfstandig 
aanmelden via Contact/Aanmelden nieuwsbrief.                                                              
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? Gebruik dan de tekst/PDF versie te 
vinden op www.nutalgemeen.nl onder Archief/Nieuwsbrieven. Door het 
aanklikken van de nieuwsbrief die u wenst opent deze zich.    
                                                                                                                         

Onze eigen website is te vinden op: www.nutbergumeo.nl  
 

ANBI status: 
Nut Bergum e.o. heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut 

beogende instelling. Als u aan Nut Burgum e.o. schenkt, hoeven 
wij hier geen schenkbelasting over te betalen. Uw schenking 
komt dus in zijn geheel ten goede aan de Burgumer cultuur. 

 



Nutsspeel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’ 

Meer dan 30 jaar geleden is speel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’ opgericht door het 
NUT Bergum e.o. In een speel-o-theek leen je speelgoed, net zoals je boeken leent in 
de bibliotheek.  

Speel-o-theek ‘Het Speel-o-tiefje’ heeft een 
breed assortiment aan speelgoed voor 
kinderen van 0 tot 9 jaar en wordt geleid 
door enthousiaste vrijwilligers die zorgen 
voor een actueel aanbod. 
 
In de speel-o-theek kan speelgoed geleend 
worden voor 3 weken. De kinderen kunnen 
dan speelgoed uitproberen zonder dat je 
het meteen hoeft te kopen. De kinderen 
hebben dan elke keer wat anders om mee 
te spelen en u kunt ontdekken wat uw 
kinderen wel of niet leuk vinden. Niet 
alleen leuk en handig voor ouders, maar 
ook voor grootouders of gastouders. 
 
In de speel-o-theek hebben we diverse 
puzzels en gezelschapsspellen. Er is een 

groot assortiment van o.a. duplo, Playmobil, loopauto’s en constructiemateriaal. Ook 
hebben we keukentjes, gereedschapssets, verkleedkleding, barbies, poppenwagens, 
buitenspeelgoed en nog veel meer. Kortom keus genoeg. 

 
Informatie ‘Het Speel-o-tiefje’: 
· Huisvesting: Bibliotheek Burgum, Schoolstraat 27, 9251 HT  Burgum 
· Correspondentieadres: E. Ytsma, Weinmakkersstrjitte 9, 9251 HT  Burgum 
· Info: – A. Hofstra, 0511 465287 en/of T. van Nikkelen Kuijper, 0511 464180 
· Kosten lidmaatschap: € 15,- per jaar  
· Info ook te vinden op www.nutbergumeo.nl of Facebook Het Speel-o-tiefje 
 
Openingstijden: 
Dinsdag: 14:00 – 15:30 uur 
Vrijdag:  10:30 – 11:30 uur en 19:00 – 20:00 uur  

 

 



Busreis naar Floriade Expo 2022 te Almere.  
 

Zaterdag 24 september 
Vertrek: 08.20 uur vanaf de Markt. 

Terug: rond 18.00 uur. 
Eigen bijdrage: € 20,00 p.p. 

Opgave niet meer mogelijk! 
 
De Wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade wordt sinds 1960 één keer 
per 10 jaar in een Nederlandse plaats 

gehouden. Het is de 7e keer dat de tentoonstelling wordt gehouden, ditmaal 
op een prachtige locatie in Almere. De Nederlandse tuinbouw brengt hier in 
samenwerking met nationale en internationale deelnemers en partners het 
thema ‘Growing Green Cities’ tot leven. In een wereld waar natuur vaak 
plaats moet maken voor beton, glas en staal, is de tuinbouw de sleutel naar 
een leefbare wereld. De mensen van de tuinbouw, van de hovenier tot de 
aspergeteler, tot technicus in de kas, zijn superhelden. Binnen het thema 
‘Growing Green Cities’ tonen meer dan 400 nationale en internationale deel-
nemers hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen. Van 
hypermoderne zonnedakpannen tot verbazingwekkende verticale geveltui-
nen en van de beste manieren om tomaten te kweken tot de nieuwste snoei-
technieken. Je kunt het allemaal zien, proeven en ervaren bij Floriade. Los 
van alle inspirerende snufjes en innovaties kun je ook gewoon heerlijk genie-
ten van al de natuurlijke pracht en praal op het terrein. Je kunt een reis 
maken langs de vele in-bloei-staande tuinen, het inspirerende arboretum en 
smullen van verrassende groene gerechten of jezelf onderdompelen in het 
afwisselende kunst en cultuurprogramma. Er is voor ieder wat wils.

 
 



Kentucky Snake Oil 

American Roots Music: Country, Bluegrass en Folk.  

 
 

Donderdag  
      6 oktober ’22  

 
De Pleats,  
grote zaal  

Aanv.  20.00 uur 
Zaal open om 

19.30 uur. 
  

Alleen nutleden  

 

 
Deze sympathieke band uit Fryslân bestaat uit vier professionele 
muzikanten die al jaren in het vak zitten, maar nu de koppen bij elkaar 
hebben gestoken.  Kentucky Snake Oil brengt een energieke mix van 
Bluegrass, Country en Amerikaanse folkmuziek. Swingende fiddle, 
spetterende banjo, meerstemmige zang en een ritme waarbij je niet 
kunt blijven stilzitten . De band speelt een gevarieerd repertoire met 
onder andere nummers die onder meer bekend zijn van Johnny Cash, 
Bruce Springsteen, Hank Williams, Mumford & Sons, Old Crow 
Medicine Show, Willie Nelson … etc. 
 
Kentucky Snake Oil bestaat uit:  
Mario Kramer - vocal, guitar 
Sebastian L. Meijer – fiddle, vocal 
Wander van Duin - banjo, dobro, vocal 
Douwe Dijkstra - double bass 
 



Voorstelling in de Bieb  
 

 

Woensdag 26 oktober 2022  
 

Bibliotheek Burgum  
 

Aanvang 20.00 uur  
       Zaal open om 19.30 uur 

 
 
 
 

 
 
 
Bij het ter perse gaan van het programmaboekje is alleen de datum 
van deze voorstelling in samenwerking met dBieb bekend.  
 
Houdt u de website in de gaten: www.nutbergumeo.nl of kijk op 
www.dbieb.nl bij agenda Burgum. 
 
 
 
Tickets zijn tezijnertijd  te koop op www.dbieb.nl. 
Nut leden boeken gratis een ticket met de actiecode NUT1799. 
Tickets zijn ook te koop in de bibliotheek. Neem dan uw actiecode 
mee. 

 

 

 

 



Zangeres Janneke Warringa 

Friestalig liedjesprogramma: ‘Ferlet’ 

Donderdag  
17 november 2022  

 
De Pleats, grote zaal  

Aanvang 20.00 uur  
Zaal open 19.30 uur  

 
Alleen Nutleden  

 

 

 
 
Ferlet betekent behoefte en verlangen. Verlangen naar datgene wat wij in de 
afgelopen coronatijd zo gemist hebben: aanraking, verbinding, warmte, 
troost. Maar ook ‘ferlet’ aan werk, cultuur, reizen. We willen zo graag weer 
terug naar het vertrouwde ‘normaal’. De liedjes in Jannekes programma gaan 
allemaal over dit thema: hoop en verlangen. Met nieuw materiaal en 
bestaande nummers in een Friese vertaling (door o.m. Baukje Wytsma). 
 
Janneke Warringa is bij uitstek een vertolker van het chanson en het 
kleinkunstlied. Ze voelt zich zeer verbonden met de muziek van bijvoorbeeld 
Jacques Brel en Edith Piaf, maar ook met het repertoire van Stef Bos, Eva 
Cassidy, De Dijk, Randy Newman. Janneke werkt sinds kort nauw samen met 
de bekende pianist Peter van der Zwaag, muzikaal begeleider van onder meer 
Willeke Alberti, Jenny Arean, Robert Long en Liesbeth List. Verder wordt 
Janneke omringd en muzikaal ondersteund door zangeres Elske Fekkes en 
celliste Andrea Meijer.  
 
 
 
 



 

Rolling Home 

Folkkoor uit Sneek 

Donderdag 
 8 december 2022 

 
De Pleats, grote 

zaal 
Aanvang 20.00 uur 

Zaal open 19.30 
uur 

 
Alleen Nutleden 

Folkkoor Rolling Home: Een bruisende club mannen en 1 op handen 

gedragen vrouw, die allemaal met veel enthousiasme hun hobby 

uitdragen en anderen daar graag van laten genieten. Rolling Home 

heeft in haar ruim 25 jarig bestaan vele optredens verzorgd zowel op 

straat als in theaters, in verzorgings- en ziekenhuizen, etc. Altijd met 

hetzelfde doel: Plezier maken en genieten van Folkmuziek. Het publiek 

kan maar moeilijk stil blijven zitten (dat hoeft overigens ook niet).  

Het repertoire bestaat uit bestaande Ierse en Schotse en andere 

Keltische Folkmuziek, maar ook eigen gecomponeerde Friese en zelfs 

liederen in het Snekers. Bovendien houden we ook van een geintje 

door gewoon leuke meezingers of komische liedjes ten gehore te 

brengen. Om ons repertoire boeiend en afwisselend te houden 

worden regelmatig nieuwe liederen ingestudeerd. In totaal hebben we 

een 100 tal liederen waar van we uit kunnen putten. Eén van de 

bekendste is misschien wel het Frysktalige: Fries om Utens. 



 
Luisterconcert met muziek van: 
Popduo Weima & Van der Werf 

 

Zaterdag  
7 januari 2023 

  

Glinstra State,  
grote zaal  

Aanvang 14.00 u  
Zaal open 13.30 u  

 

Alleen Nutleden  
 

Het gedreven en enthousiaste popduo Weima & v.d. Werf, bestaande uit 

Reinout Weima en Anno van der Werf, speelt sinds de zomer van 1996 

samen en heeft alweer zo'n 2.500 optredens achter zich. Ze spelen 60 jaar 

(pop-)historie, beheersen de truc en weten wat te doen met publiek: een 

volledig kloppend duo qua muziek, beeld, spel en energie, zonder al teveel 

poespas. Dit heeft zijn weerslag op publiek die zij ‘on the road’ mogen 

begroeten. Met behulp van gitaar en bas vertolken zij het werk van o.a. de 

Beatles, de Stones, Chuck Berry, Everly Brothers, Roy Orbison. 

Sinds 2014 speelt het duo ook eigen Friestalig werk en heeft inmiddels twee 

albums ‘Yn it Frysk’ uitgebracht met daarop o.a. de radiohits ‘Do’, ‘De stoarm, 

‘Dizze stêd’, ‘It komt altyd wol goed’, ’Seis wiken’ en ‘De moarn’.   

Het publiek verveelt zich geen moment, de nummers zijn nooit te lang. Het 

duo is leuk om naar te kijken en heeft een spontane en sympathieke 

uitstraling naar het publiek toe. Wie weet kunnen later op de middag de 

voetjes nog van de vloer. 



 

Diner dansant met orkest ‘Butterfly’  
en Folkert-Hans Tolsma 

 
Vrijdag 3 februari 2023  

 
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 € 27,95 p.p. vooraf.  

De muziek tijdens dit diner dansant wordt verzorgd door Orkest Butterfly en 

Folkert-Hans Tolsma, beiden staan  garant voor een avond gezelligheid. 

Tussen de gangen van het diner dansant door 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, en weet 

het publiek overal heel enthousiast te maken. Het gezelschap is in staat om 

zowel jong als oud te vermaken.  

Ook Folkert-Hans Tolsma heeft bewezen 

dat door zijn manier van musiceren op 

elke spontaan ontstane situatie in de zaal 

ingespeeld kan worden. Als solo artiest 

treedt hij met zijn eigen repertoire door 

het hele land op. Met zang, trompet en 

saxofoon zet hij elke tent op zijn kop, 

maakt hij elke gelegenheid uniek en zorgt hij voor de juiste sfeer.  

Tussendoor kunt u genieten van een 3-gangen diner (soep, vlees of vis, en 

dessert) verzorgd door De Pleats. 



Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2023 

Donderdag 9 maart 2023 
 

De Pleats, grote zaal,  
aanvang 19.45 uur.  

 
Zaal open om 19.15 uur. 

 
Alleen Nutleden 

  

 
 
 
Na de ledenvergadering is er 
een lezing van Loes Dijk over 
haar boek:  

 
Een echo van Overzee. Het leven van mijn grootmoeder. 
 
Loes Dijk woont en werkt op het prachtige Terschelling. Op haar school, waar 
de kinderen nog gewoon gelukkig mogen zijn aan de rand van bos en duin, is 
ze de juf die mooie verhalen vertelt.  
Voor Storytrail Terschelling neemt ze de seumerfeugels, of te wel badgasten, 
mee in een theatrale verhalenroute door West Terschelling over de 
geschiedenis van het eiland, waar de oerkracht van de zee onlosmakelijk mee 
is verbonden. In haar vrije tijd geeft ze rondleidingen op de Tigerstelling om 
het verhaal van het eiland in de Tweede Wereldoorlog door te geven.  
Loes heeft twee boeken op haar naam staan met daarin familieverhalen. ‘ De 
oorlog van mijn vader. De bovenduiker van Hilaard’ en ‘Een echo van 
overzee’. Op deze avond vertelt Loes het verhaal van haar grootmoeder die 
ze nooit heeft gekend. Ze ging op zoek in het verleden, vond haar liefde, haar 
verdriet, haar vreugde, haar leven. Een verhaal, te mooi om het niet te 
vertellen.  
Ze nodigt de toehoorder uit zelf op zoek te gaan naar die mooie verhalen die 
gewoon om ons heen liggen. 



Voorstelling in de Bieb  
 

 

Woensdag 15 maart 2023  
 

Bibliotheek Burgum  
 

Aanvang 20.00 uur  
       Zaal open om 19.30 uur 

 
 
 
 

 
 
 
Bij het ter perse gaan van het programmaboekje is alleen de datum 
van deze voorstelling in samenwerking met dBieb bekend.  
 
Houdt u de website in de gaten: www.nutbergumeo.nl of kijk op 
www.dbieb.nl bij agenda Burgum. 
 
 
 
Tickets zijn tezijnertijd  te koop op www.dbieb.nl. 
Nut leden boeken gratis een ticket met de actiecode NUT1799. 
Tickets zijn ook te koop in de bibliotheek. Neem dan uw actiecode 
mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorzitter:  Nini van Huizen-Dijk   
(interim)  Markt 86, 9251 JS Burgum 
   Tel.: 0511 463304 
Kandidaat opvolger Jan de Vries 
tijdens het seizoen Noordermeer 5, 9251 LS  Burgum 
   Tel.: 06 53 42 76 47 
 

Secretaris:   Ina Hoogenberg                            
   De Bjirk 17, 9251 NJ Burgum 
       Tel.: 06 21 21 52 77 
 

Penningmeester: Henk de Haan   
   Pr. Irenestraat 15, 9251 MG Burgum 
   Tel.: 06 40 99 54 38 
 
Ledenadministratie:  Johannes Paulusma 
   Elingsloane 11, 9251 MN Burgum 
   Tel.: 06 14 16 76 89 
Lid :   Jikke Sikkema 
   Pater Doesburglaan 11, 9251 PK Burgum 
   Tel.: 06 38 36 50 05 
Lid:    Jolanda Pluut   
   De Amberbeam 1, 9251 PZ Burgum 

Tel.: 06 30 20 91 66 
Lid:   Sjetsje van der Meer  

Wettermunt 33, 9251 TH Burgum 
   Tel.: 06 12 25 54 81 
 
Websites: www.nutbergumeo.nl en www.nutalgemeen.nl 
Mailadres: info@nutbergumeo.nl 
 
Afgevaardigde Speel-o-theek: 
Eveline IJtsma, Weinmakkersstrjitte 9, 9251 HT Burgum 
Tel.: 06 12 46 05 40 
Informatie: www.nutbergumeo.nl of Facebook Het Speel-o-tiefje 



Klún en Knoffelhakke mei harren 8-ste sjo: 
Dikke Maten. 

 
Donderdag  

20 april 2023  
De Pleats,  
grote zaal  

Aanvang 
20.00 uur  
Zaal open 

 om 19.30 uur  
Alleen Nutleden  

 
Klún en Knoffelhakke bestiet út de spilers Broer Douma en Hendrik van der 

Heide út Hantum.Sûnt 1994 binne se op’n paad mei harren jûnsfoljende 

programma’s. De programma’s fan Klún en Knoffelhakke litte harren it bêste 

omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt.  

Klún en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde 

foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde fûgels ha op ien of oare wize te krijen 

mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy’t Klún enKnoffelhakke altyd yn 

harren foarstelling besykje te stopjen.It duo hat eins mar ien doel: de minsken 

in noflike jûn besoargje. 

Dikke Maten: Utsein harsels, spilet it duo komysk oanklaaide typkes, dy’t yn 
moai oan inoar fêstknope sênes foarby komme. De petearen dêryn rinne goed 
en de timing fan de grappen is prima. In prachtsêne is dy fan it skoalreiske… 
 
Harren dialogen, dwaan en litten roppe hieltyd wer de laits op. It sjongen giet 
har goed ôf en de wizen bringe fleur. Sels dy fan it slotliet, dat spitigernôch de 
ein betsjut fan dit oer alle boegen oangename programma. Sa wurde Broer en 
Hendrik wer ‘Dikke Maten’. 
 
Maten mei in show, dy’t ‘dik’ yn oarder is… 

 



Programmaoverzicht in het kort: 
 
Datum Onderwerp Plaats Tijd 
 

2022 
Za. 24 september Busreis naar Floriade 2022 Almere  
 
Do. 6 oktober Kentucky Snake Oil De Pleats. 20.00 u. 
 American roots music 
 
Wo. 26 oktober Programma nog niet bekend. dbieb. 20.00 u. 
 
Do. 17 november Janneke Warringa met Ferlet De Pleats. 20.00 u. 
 Friestalig liedjesprogramma 
 
Do. 8 december Rolling Home  De Pleats. 20.00 u. 
 Muziek 
 

2023 
Za. 7 januari Weima & Van der Werf  Glinstra State    14.00 u. 
 Nieuwjaarsmatinee 
 
Vr. 3 februari Diner dansant met De Pleats. 18.00 u. 
 Butterfly en Folkert-Hans Tolsma 
 
Do. 9 maart Algemene Ledenvergadering De Pleats. 19.45 u. 
 en lezing Loes Dijk met 
 ‘Een echo van overzee’ 
 
Wo. 15 maart Programma nog niet bekend. dbieb. 20.00 u. 
 
 
Do. 20 april Klún en Knoffelhakke  De Pleats. 20.00 u. 
 Teater/kabaret 
 
Voor informatie, zie desbetreffende bladzijde. 
 




