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180 jaar is een enorme mijlpaal voor 

vereniging NUT Noord-Beveland. 

Maar het gaat er bij het bestuur 

vooral om dat de activiteiten bij 

inwoners van het eindeloos eiland en 

daarbuiten, aanslaan. Mensen kunnen 

genieten van een middag of avond 

uit. Met als doel: het bevorderen 

van de sociale cohesie in de lokale 

samenleving.

  Voorzitter Gerard Toorenaar en 

secretaris Marianne de Loo� , zijn 

onderdeel van het creatieve en 

gemêleerde bestuur. “Met veel zorg 

en aandacht stellen wij ieder jaar een 

theaterprogramma samen”, vertelt 

Marianne. “NUT Noord-Beveland is 

onderdeel van het landelijke NUT 

en richt zich al jaren op de culturele 

sector. Wij willen inwoners van Noord-

Beveland, maar zeker ook daarbuiten, 

een gezellige, informatieve of muzikale 

voorstelling aanbieden. Naast 

bekende artiesten, komen ook wat 

minder bekende namen voorbij. Wij 

als bestuur hopen dat het publiek ook 

deze voorstellingen bijwoont en zich 

laat verrassen.” 

Cultuuraanbod

Een voorstelling bijwonen via NUT 

Noord-Beveland is laagdrempelig 

en brengt een hoop gezelligheid 

met zich mee, geeft Gerard aan. “De 

zalen waar de voorstellingen worden 

georganiseerd, zijn kleinschalig en 

dichtbij. Er staat altijd een drankje 

klaar en na afl oop is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en bij te 
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de bestuursleden Frank Giljamse en Ton Marchand.

kletsen. Ons theaterprogramma 

verbaast je, brengt een lach op je 

gezicht of geeft stof tot nadenken. 

Jaarlijks brengen we een gevarieerd 

programma uit voor jong en oud met 

diverse interesses. Zo treedt in 2022 

onder andere Douwe Eisenga met 

klassieke muziek op, viert Tijl Damen 

een groot feest voor de kinderen en 

geeft cabaretier Maikel Harte een 

try-out.”

Nieuwe leden

De bestuursleden van NUT Noord-

Beveland staan altijd open voor 

ideeën. Ook nieuwe leden zijn van 

harte welkom om met hen naar de 

185 jaar toe te werken. Voor het 

seizoen 2022/2023 bedraagt het 

lidmaatschap €10 per persoon of 

€20 per gezin. Leden profi teren 

hierdoor van lagere toegangsprijzen 

en ze mogen meedenken over de 

invulling van het programma.

Nieuwe leden kunnen zich 

aanmelden via het aanmeldformulier 

door de QR-code te scannen.


