
  

 

Veelzijdig & Verrassend! 

22 taalcursussen,  16 korte cursussen en 

53 lezingen & VUN specials 
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Colofon 

Bestuur VUN 

Contactgegevens 
Postadres: 

Stichting Volksuniversiteit Nijkerk 

Holkerweg 35 

3861 PM  Nijkerk 

 

Telefoon  : 06 - 22 37 21 19 

E-mail   : info@lerenisvun.nl 

IBAN   : NL50 RABO 01 43 38 37 79 

KvK   : 41035109 

Website  : www.lerenisvun.nl 

Stef Loos 

Voorzitter 

Rob van Doorn 

Penningmeester 

Henny Hop 

Secretaris 

Annie Lausberg 

Programmamanager / 

PR & Marketing 

Coby de Witte 

Coördinator 

Yvonne Loman 

Coördinator 

Onze gastheren en gastvrouwen: 

Said Aboyaakoub, Richard van de 

Hoek, Eric Ypma, Peter Wigleven,  

Anneloes Fokkema, Sandra Agrippino 

Cursusvoorwaarden Privacyreglement 
Voor onze cursusvoorwaarden en privacyreglement 
verwijzen wij je graag naar onze website. 

Leslocaties: 
Corlaer College 

Ds. Kuypersstraat 3, 3863 CA Nijkerk 

Ingang achterzijde VMBO-gebouw (via de Vlinderlaan) 

Bibliotheek Nijkerk 

Frieswijkstraat 99, 3861 BK NIJKERK 

Bibliotheek Hoevelaken 

Meerveldlaan 22, 3871 ED Hoevelaken 

Bibliotheek Nijkerkerveen ('t Veense Hart) 

Van Noortstraat 36, 3864 EV Nijkerkerveen 

Kade 10 

Westkadijk 10, 3861 MB NIJKERK 

De Bundel (EHBO) 

Havenstraat 5a, 3861 VS Nijkerk 

Streams Breede Beek (Theater) 

Kloosterstraat 3, 3861 AC Nijkerk 

Vormgeving : Lausmontis 

Druk : Torendruk, Nijkerk 

Mede tot stand gekomen door financiële  

ondersteuning van de gemeente Nijkerk. 
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Voorwoord 
Afgelopen cursus/lezingen jaar was ondanks nog enkele corona tegenslagen een heel mooi 
jaar voor de VUN. Wij mochten ruim 750 deelnemers welkom heten, een nieuw record!  Een 
mooie motivatie voor ons als vrijwilligers om voor het cursusjaar 2022-2023  aan de slag te 
gaan en te komen met een nieuw, veelzijdig en verrassend programma. Dit resulteerde in … 

• 22 taalcursussen 

• 16 korte cursussen 

• 53 lezingen en VUN-specials 
 

Nieuw 
Elk jaar bieden we jullie nieuwe cursussen en lezingen aan. Naast onze vertrouwde  
samenwerkingspartners (Bibliotheek, IVN, EHBO) zien we uit naar de samenwerking met  
boekhandel Roodbeen. Hierdoor wordt het aanbod van literatuurlezingen uitgebreid.  
Sterrenkunde is een nieuw onderdeel in ons lezingen programma. De grote belangstelling 
voor de historische lezingen en cursussen waren reden om dit aanbod uit te breiden.  
Daarnaast kan je leren hoe je een podcast maakt of hoe je eenvoudig een kort professioneel 
uitziend filmpje kan maken. 
 
Veelzijdig 
Ook dit jaar zijn er weer legio onderwerpen die de revue passeren. Van inbraakpreventie tot 
de volksbuurten van Nijkerk en Nijkerkerveen. Liefhebbers van kunst en muziek kunnen ook 
hun hart weer ophalen. Uiteraard taalcursussen, maar we gaan het ook hebben over  
machtige vrouwen uit de oudheid en sterke vrouwen uit Nijkerk. We duiken samen de  
geschiedenis in. Maken een rondje langs de velden met natuur/landschap lezingen over o.a. 
Slichtenhorst. Ook staan er maatschappelijke onderwerpen op het programma zoals  
Alzheimer, vitaliteit en stilstaan bij overlijden.  
 
Verrassend 
Met enige trots kunnen we zeggen dat alle ontwikkelingen en samenwerkingen tot een paar 
bijzondere sprekers hebben geleid. Op 22 september ontvangen we schrijver Arthur Japin. 
Op 3 oktober gaan we samen met Bas van de Goor ontdekken hoe sport en diabetes  
samengaan. Bas is ambassadeur van het Diabetes Fonds, oprichter van het BvdGF en oud 
volleyballer (olympisch kampioen 1996).  Ook ontvangen we weer diverse experts op hun 
vakgebied.  
  
Nieuwsgierig geworden? 
Op deze pagina kunnen we slechts een tipje van de sluier oplichten. Een compleet overzicht 
van ons programma vind je terug in dit cursusprogrammaboekje. Op onze website vind je de 
uitgebreide informatie en kan je je aanmelden voor één of meerdere van onze cursussen  
en/of lezingen. Wij wensen jullie weer veel VUN! 
 
Het bestuur 
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HANDIG OM TE WETEN! 

 
Inschrijven via de website 
Inschrijven voor een cursus of lezing gaat via 
onze website www.lerenisvun.nl 

Doorgang cursussen 
Circa 3—5 dagen voor aanvang wordt  
besloten of de cursus/lezing definitief  
doorgang zal vinden. Dit besluit wordt  
genomen op basis van het wel/niet behalen 
van het minimaal aantal deelnemers voor de 
betreffende cursus/lezing. 
 
Op onze website vind je onder het kopje 
“CURSUS- EN LEZINGENOVERZICHT” een 
overzicht waarin wordt aangegeven  
welke van onze cursussen en lezingen  
doorgang zullen vinden. De lezingen die wij 
samen met de Bibliotheek Nijkerk  
organiseren gaan gegarandeerd door*. 

*Als er geen of slechts enkele aanmeldingen zijn 
voor een lezing dan houden wij ons het recht voor 
deze te annuleren. Je wordt hiervan op de hoogte  
gesteld middels een e-mail. 

De VUN en Corona 
Voor al onze cursussen, lezingen en VUN 
Specials geldt dat deze zullen plaats vinden 
binnen de op dat moment geldende 
richtlijnen van het RIVM en onze locaties. 

 
 
 
Vakanties 2022-2023* 

Herfstvakantie 
16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 
25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 
26 februari 2022 t/m 6 maart 2022 

Meivakantie 
30 april 2022 t/m 8 mei 2022 

Zomervakantie 
9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022 

 
MEEDOEN aan sociale, culturele en/of  
sportieve activiteiten. Inwoners van de  
gemeente Nijkerk met een laag inkomen 
kunnen een bijdrage van de gemeente  
ontvangen voor kosten die verband houden 
met sport, cultuur en vorming. De bijdrage 
bedraagt maximaal € 150,- per gezinslid per 
kalenderjaar.  
 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om  
cursusgelden, cursusmateriaal, aanschaf  
boeken etc. Via de website www.nijkerk.eu 
kun je informatie hieromtrent opvragen. 
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TALEN 
Tijdens onze taalcursussen leer je de taal lezen, spreken en schrijven. Plezier in het leren 
staat altijd voorop, maar je dient wel rekening te houden met huiswerk van minimaal 1 tot 2 
uur in de week. Een andere taal eigen maken vereist nu eenmaal oefening. 

De meeste van onze docenten zijn ervaren leerkrachten en veel van hen zijn ook Native 
Speaker. Hierdoor leer je niet alleen de taal maar ook de gebruiken van het land en de soms 
typische uitdrukkingen kennen. 

Bij de VUN werken wij met kleine groepen (max. 16 deelnemers), zodat onze docenten  
aandacht voor alle cursisten hebben. Wij bieden taalcursussen voor zowel beginners als  
gevorderden. 

Voor al onze taalcursussen geldt: 

Aantal lessen 22 lessen bij 10 deelnemers of meer 

18 lessen bij 9 of minder deelnemers 

12 lessen bij introductie / opfriscursus 

Lesduur Taalles: 90 minuten per les 

Introductie– of opfriscursus: 120 minuten per les 

Kosten € 220 per deelnemer voor 22 of 18 lessen 

€ 200 per deelnemer bij introductie– of opfriscursus (12 lessen) 

Leslocaties Nijkerk: Corlaer College (VMBO) 

(entree via achteringang gebouw, is via de Vlinderlaan) 

Hoevelaken: Bibliotheek Hoevelaken 

Doorgang taalcursussen De VUN is voornemens om alle taalcursussen te laten starten in 
het seizoen 2022-2023 

Bij minder dan 5 aanmeldingen voor een cursus houdt het  
bestuur van de VUN zich het recht voor de cursus alsnog te  
annuleren of in een ander vorm aan te bieden. 

AANMELDEN VOOR EEN TAALCURSUS?  

GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 

Let op: In dit cursusprogramma vermelden wij alleen de 1e lesavond en de starttijd van de lessen. Voor 

meer details verwijzen wij je graag naar onze website: www.lerenisvun.nl 
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TAALCURSUSSEN 2022—2023 

Voor de 1e jaars cursussen en introductiecursussen is geen voorkennis nodig. Bij 1e jaars 

cursussen gaan onze docenten ervan uit dat  cursisten bij nul beginnen. 

Engels 
Engels 1e jaars   di 27 september 2022  19.30 - 21.00 uur Corlaer College 
Engels 2e jaars   wo 28 september 2022  20.45 - 22.15 uur Corlaer College 
Engels gevorderden /   wo 28 september 2022  19.00 - 20.30 uur Corlaer College 
conversatie (A2/B1) 
 
Duits 
Duits 1e jaars    wo 28 september 2022  20.45 - 22.15 uur Corlaer College 
Duits 2e jaars    wo 28 september 2022  19.00 - 20.30 uur Corlaer College 
 
Frans 
Frans 1e jaars   wo 28 september 2022  20.45 - 22.15 uur Corlaer College 
Frans 2e jaars   wo 28 september 2022  19.00 - 20.30 uur Corlaer College 
 
Spaans 
Spaans 1e jaar   wo 28 september 2022  19.30 - 21.00 uur Corlaer College 
Spaans 2e jaar   wo 28 september 2022  19.00 - 20.30 uur Corlaer College 
Spaans 3e jaar   di 27 september 2022  20.45 - 22.15 uur Corlaer College 
Spaans 4e jaar   di 27 september 2022  19.30 - 21.00 uur Corlaer College 
Spaans gevorderden/  di 27 september 2022  19.00 - 20.30 uur Corlaer College 
conversatie ( B1) 
Spaans 1e jaar   di 27 september 2022  10.45 - 12.15 uur Bibliotheek  
          Hoevelaken 
Spaans 4e jaar   di 27 september 2022  09.00 - 10.30 uur Bibliotheek  
          Hoevelaken 
 
Italiaans 
Italiaans 1e jaars  wo 28 september 2022  19.30 -21.00 uur Corlaer College 
Italiaans 2e jaars  di 27 september 2022  20.45 - 22.15 uur Corlaer College 
Italiaans 3e jaars  di 27 september 2022  19.00 - 20.30 uur Corlaer College 
Italiaans 1e jaars   do 29 september 2022  13.00 - 14.30 uur Bibliotheek  
          Hoevelaken 
Italiaans 2e jaars   do 29 september 2022  11.00 - 12.30 uur Bibliotheek  
          Hoevelaken 
 
Turks — NIEUW! 
Turks 1e jaars   wo 28 september 2022  19.30 -21.00 uur Corlaer College 
 
Arabisch (vervolg op introductiecursus) 
Arabisch beginners  di 27 september 2022  19.30 - 21.30 uur Corlaer College 
 
Nederlands — NIEUW! 
Opfriscursus   di 27 september 2022  19.30 - 21.30 uur Corlaer College 
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KORTE CURSUSSEN 

De VUN biedt jaarlijks een afwisselend programma van korte cursussen. Wat zijn de  
kenmerken van een korte cursus? 

• Aantal lessen is tussen de 2 en 10 avonden 

• Thema gericht (kunst, fotografie, zelfkennis, etc.) 

• In korte tijd opdoen van kennis en vaardigheden 

• Gericht op persoonlijke ontwikkeling 

 

Deze cursussen hebben wij onderverdeeld in een aantal categorieën: 

• Kunst, Cultuur & Geschiedenis 

• Natuur 

• Mens & Maatschappij 

• EHBO 

Let op: In dit cursusprogramma vermelden wij alleen de 1e lesavond en de startijd van de 
lessen. Voor meer details verwijzen wij je graag naar onze website: www.lerenisvun.nl 

AANMELDEN VOOR EEN CURSUS?  

GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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€ 125 | FOTOGRAFIE  

              BASISCURSUS 

Datum : 27 september 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 7 

Docent : Joop de Jong 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Een cursus voor iedereen met een  
uitgebreide digitale camera die meer wil 
weten over fotografie. Aan het einde van 
de basiscursus ben je in staat om zelf in-
vloed uit te oefenen op de kwaliteit van je 
foto’s. Wat je ziet kan je ook werkelijk vast-
leggen zoals je het ziet. Een cursus die de 
liefde voor de fotografie zeker zal verster-
ken en het plezier in deze hobby ten goede 
komt. 

Bijzonderheden: lesdatums zijn niet  

aansluitend, 5 dinsdagavonden en 2 zaterdag-

ochtenden. 

€ 125 | FOTOGRAFIE  

              VERVOLGCURSUS 

Datum : 10 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 7 

Docent : Joop de Jong 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Om aan de vervolgcursus deel te kunnen 
nemen is het gewenst dat je al over de 
benodigde basiskennis van fotografie be-
schikt. Je moet in staat zijn de camera 
handma g in te stellen en diafragma en 
sluitertijden zijn bekende begrippen voor 
je. De vervolgcursus bestaat uit een aantal 
thema-avonden, o.a. Flits techniek, Macro-
fotografie, Portretfotografie en Land-
schapsfotografie. 

Bijzonderheden: lesdatums zijn niet  

aansluitend, 5 dinsdagavonden en 2 zaterdag-

ochtenden. 

KUNST, CULTUUR EN GESCHIEDENIS 

€ 95 | HOLLANDSE KUNSTSTEDEN 

Datum : 01 november 2022 

Aanvang : 19.15 uur 

Aantal lessen : 5 

Docent : Diana Kostman 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Waar denkt u aan bij de schilderkunst van 
de Gouden Eeuw? Velen van u zullen al 
gauw de Eregalerij van het  
Rijksmuseum voor ogen hebben, met de 
prachtige olieverfschilderijen van de  
Hollandse meesters Rembrandt, Frans Hals 
en Johannes Vermeer. Daarbij wordt wel 
eens vergeten dat deze meesterlijke pen-
seelvirtuozen gevormd zijn door de steden 
waarin zij woonden en werkzaam waren.  
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft en 
Utrecht.  

€ 95 | MAGIE VAN DE MUZE 

Datum : 14 maart 2023 

Aanvang : 19.15 uur 

Aantal lessen : 5 

Docent : Diana Kostman 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

We gaan kijken naar het belang van de 
vrouwelijke muze voor de beeldend  
kunstenaar vanaf de 17e eeuw tot en met 
het heden. Namen die hierbij worden  
behandeld zijn: Gala Dalí, balletdanseres 
Olga Khoklova, de vrouwen van Picasso, 
Madame de Sabatier (die model stond voor 
diverse kunstenaars uit de 19e eeuw, waar-
onder Eugène Delacroix), Mathilde Willink 
en Lizzie Siddal, het favoriete model van 
kunstenaarsgroep de Preraphaëlieten.  
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KUNST, CULTUUR EN GESCHIEDENIS 

€ 85 | FILMPJES MAKEN IS ECHT  

            NIET MOEILIJK! 

Datum : 02 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 4 

Docent : Ely Hackman 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Het maken van leuke en interessante  

filmpjes, is geweldig om te doen. Je hebt 

geen ervaring nodig. Tijdens de lessen leer 

je de fijne kneepjes van het filmen en  

monteren. Na de cursus kun je leuke en 

kwalitatief goede filmpjes maken voor je 

eigen bedrijf, vereniging of van je (klein)

kinderen of welk onderwerp jouw interesse 

heeft.   

€ 85 | HOE BEGIN JE EEN PODCAST? 

Datum : 17 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 4 

Docent : Jöran Aerns 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Een cursus voor iedereen die meer wil 
weten over wat een podcast is, maar nog 
veel belangrijker, waar je leert hoe er één 
te maken. 
 
Na 4 lessen beschik je over een goede  
basiskennis podcast maken en weet je hoe 
je jouw podcast kan promoten. 

Wil jij € 75 cursusgeld retour ontvangen voor de cursus filmpjes en/of podcast 

maken? Ga dan naar www.lerenisvun.nl voor meer informatie! 

€ 90 | LITERATUURKRING 

Datum : 22 september 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Aantal lessen : 7 

Docent : Margreet van Wijk-Sluyterman 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

Lezen in de rijke verscheidenheid van de 
Nederlandstalige literatuur. In zeven  
bijeenkomsten bespreken we boeken uit 
de Nederlandstalige literatuur uit  
Nederland en Vlaanderen en een enkele 
keer vertaalde wereldliteratuur.  
 
Bijzonderheden: lesdatums zijn niet aansluitend. 
De boeken die gelezen worden staan vermeld op 
de website van de VUN. 
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KUNST, CULTUUR EN GESCHIEDENIS 

€ 85 | KOLONIAAL VERLEDEN VAN 

            NEDERLAND 

Datum : 01 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 4 

Docent : Wilson Hoogers 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Het koloniale verleden van Nederland is 
een belangrijk deel van onze geschiedenis 
met alle mooie én minder mooie verhalen 
die daarbij horen: de rijkdom van de VOC 
én de zwarte bladzijde van de slavernij. In 
Australië waren Nederlanders minder  
geïnteresseerd, het is ‘dor en onvrucht-
baar’.  
 
Ontdek het Nederlands koloniale verleden 
tijdens deze korte cursus! 

€ 85 | DE 2E WERELD OORLOG 

Datum : 21 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 4 

Docent : Wilson Hoogers 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Wat gebeurde er tijden het interbellum? 
We kijken naar het Europese en Aziatische 
perspectief op de tweede wereldoorlog.  
We staan stil bij het verzet in en de  
bevrijding van Nederland.  Ook behandelen 
we de Holocaust. Het woord holocaust 
betekent ‘brandoffer’ en is afgeleid van het 
Oudgriekse holokauston, dat ‘geheel ver-
brand’ betekent. Tegenwoordig bedoelen 
we met Holocaust de moord op zes miljoen 
Joden, Roma en zigeuners door het  
naziregime.  

€ 85 | MACHTIGE VROUWEN UIT DE 

            OUDHEID 

Datum : 11 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 4 

Docent : Diana de Wild 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Het zijn voornamelijk de beroemde  
mannen uit de oudheid die in de  
geschiedenisboekjes voorkomen. Ondanks 
de slechte positie die de vrouw in de  
oudheid over het algemeen had, wist een 
aantal sterke vrouwen hun stempel op de 
geschiedenis te drukken.  

In deze cursus van vier lessen proberen we 
hen (helaas grotendeels via de teksten van 
de mannen van hun tijd) te leren kennen.  

AANMELDEN VOOR EEN CURSUS? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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NATUUR 

€ 55 | DE GROENE CURSUS 

            i.s.m. IVN   

Datum : 28 september 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 9 

Docent : Docenten IVN Nijkerk 

Locatie : Corlaer College / op locatie 

De natuur staat vol in de picture. Iedereen heeft de afgelopen maanden hiervan kunnen  
genieten. De groencursus geeft de natuur de aandacht die het verdient. Tijdens 5 thema-
avonden en 4 excursies wordt stilgestaan bij een aantal aansprekende en spannende  
thema’s, te weten: Geologie, Landschappen, Flora, Fauna, Ecologie. 

De groencursus is voor iedereen die het landschap en de natuur in zijn directe omgeving met 
andere ogen wil bekijken en zijn kennis daarvan te verrijken. Het betreft een basiscursus 
over de natuur. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ 

€ 85 | POSITIEF OMGAAN MET STRESS 

Datum : 01 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 4 

Docent : Esther Oosterling 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Stress kent vele vormen. Of je nu onder 
zeer hoge druk staat of misschien in  
mindere mate stress ervaart, stress kan je 
dagelijks leven in de weg staan. 

Ervaar de kracht van positieve psychologie 
en leer in deze cursus op een positieve en 
gezonde manier omgaan met stress, sneller 
relativeren en minder piekeren. Je leert 
technieken om stress beter te hanteren, je 
leert anders te denken en je anders te  
voelen om effectiever te reageren op  
mensen en situaties. 

€ 75 | POSITIEF WERKEN AAN EEN      

            GEZONDE LEEFSTIJL 

Datum : 21 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Aantal lessen : 3 

Docent : Esther Oosterling 

Locatie : Corlaer College Nijkerk 

Hoe word je vitaler, gezonder en  
gelukkiger? 

Een vitaal energiek gevoel ontstaat niet 
alleen door een gezonde leefstijl. Het  
ontstaat ook door een duidelijk doel voor 
ogen te hebben in je leven, positieve  
relaties te hebben en een positieve  
mindset. 

Ervaar de kracht van positieve psychologie 
en leer in deze cursus op een positieve 
manier te werken aan een gezonde leefstijl. 
Leer in drie bijeenkomsten je weer vitaal, 
energieker en gelukkiger te voelen.  



16 

 

LEREN IS VUN   



17 

 

LEREN IS VUN   

LEZINGEN & VUN SPECIALS 

Een lezing bij de VUN is een heel breed begrip. Al onze lezingen hebben als overeenkomst, 
dat het een leerzaam avondje uit is. Bij de ene lezing ligt de nadruk wat meer op luisteren en 
kennis opdoen, bij een andere lezing is een actieve rol voor de aanwezigen weggelegd. 

Een lezing bij de VUN is, zoals hierboven gezegd, tevens een avondje uit. Op informele wijze 
kan je kennis maken met diverse onderwerpen en (actuele) thema's. Waarbij we proberen 
aan te sluiten bij landelijke/regionale/plaatselijke activiteiten en thema weken. Naast de 
'gewone' lezingen kent de VUN ook specifieke lezingen zoals: Natuurlezingen,  
Lezing & Proeverij, Muzieklezingen, Historische lezingen en Kunstlezingen. 
 
Zo nu en dan hebben we een vreemde eend in de bijt: de VUN Special 
Wat zijn dat: VUN Specials? Het zijn activiteiten die niet direct onder te brengen zijn bij één 
van onze categorieën. Denk aan een concert, toneelstuk, een (dag)excursie of een speciaal 
thema. 
 
SAMEN KOM JE VERDER! 
Alle lezingen & VUN specials organiseren wij samen met de Bibliotheken in de gemeente 
Nijkerk.  Het overgrote deel van de lezingen vindt dan ook plaats in één van de 3 locaties van 
de bibliotheek in de gemeente Nijkerk.  

Let op: In dit cursusprogramma vermelden we de starttijd van de lezing. Zaal open tussen 15 
- 30 minuten voor aanvang van de lezing. Voor meer details en aanmelden voor een lezing/
VUN special verwijzen wij je graag naar onze website: www.lerenisvun.nl 
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€ 25 | HERFSTWIJNEN 

Datum : 13 oktober 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker : Gerwin Poolen 

Locatie : Kade10 

Het is officieel herfst! De lichte frisse wij-
nen maken plaats voor zwoelere en vollere 
wijnen. Heerlijk met een kaasplankje voor 
de openhaard. Ook de herfst heeft zo zijn 
charmes. Welke wijnen het meest worden 
gedronken in de herfst?  
 

Eigenschappen van herfstwijnen zijn 
vaak robuust en kruidig. Deze krachtige 
rode wijnen zijn ook perfect bij  
wildgerechten.   

LEZING & PROEVERIJ 

€ 25 | WHISKEY OF WISKY? 

Datum : 17 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker : Gerwin Poolen 

Locatie : Kade10 

Wanneer de sterke drank afkomstig is 
uit Ierland of de VS wordt een “e”  
toegevoegd en is het dus: whiskey. Komt 
de drank uit Schotland, Canada of andere 
whisky-producerende landen dan vervalt 
de e en is het dus whisky. De oorsprong van 
deze varianten is te vinden in de 19e eeuw.  
 
Het woord whisky is overigens afgeleid van 
het Keltische woord usquebaugh dat zoiets 
betekent als ‘water van het leven’ 
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€ 25 | FRANSE WIJNEN 

Datum : 16 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker : Gerwin Poolen 

Locatie : Kade10 

In heel Frankrijk wordt Franse wijn gepro-
duceerd, in hoeveelheden tussen de 50 en 
60 miljoen hectoliter per jaar, ofwel 7 à 8 
miljard flessen. Frankrijk is een van de 
grootste wijnproducenten ter wereld. 
 
Frankrijk is het oudste wijnland waar  
wijnen worden gemaakt . Een rijke  
geschiedenis waar we deze avond nader 
kennis mee gaan maken. 

€ 25 | SPAANSE WIJNEN 

Datum : 13 april 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Gerwin Poolen 

Locatie : Kade10 

Spanje heeft veel te bieden en heeft zelfs  
werelds meeste hectares aan wijngaarden, 
waar wijnen vandaan komen, zoals de 
sprankelende cava’s uit Penedès en de 
rode houtgelagerde wijnen van Rioja.  
Spanje heeft een oude en rijke  
geschiedenis op het gebied van wijn. De 
Spaanse wijngaarden zijn deels door  
veroveringen, kruistochten en erfenissen 
gevormd. In de 7e eeuw voor Christus werd 
de allereerste wijnstok naar Spanje  
gebracht.  

LEZING & PROEVERIJ 
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€ 8,50 | HUIZE HOEVELAKEN 

Datum : 29 september 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Aart Veldhuizen 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

Huis Hoevelaken en zijn bewoners zijn in de 
loop van de eeuwen in veel opzichten  
bepalend geweest voor het wel en wee in 
en van het dorp. De invloed van de  
bewoners van het Huis reikte echter veel 
verder. Ook in nationale kwesties schreef 
Huis Hoevelaken geschiedenis. 

In een lezing (met veel illustraties) maakt u 
kennis met de boeiende historie van drie 
Huizen en de invloedsferen van de bewo-
ners. Een verhaal over ridders en jonkvrou-
wen, landeigenaren, bestuurders, despoten 
en weldoeners. 

€ 8,50 | VOC versus WIC 

Datum : 20 oktober 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Wilson Hoogers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Varen en vechten voor handel. In de 17e 
eeuw groeit in Europa de behoefte aan 
luxeproducten van overzee: specerijen, 
suiker, koffie, thee en porselein.  
 
De VOC en WIC gelden als typische  
voorbeelden van Hollands koopmanschap. 
Toch dankten ze hun succes niet alleen aan 
hun slimme handelstactiek, maar ook aan 
hun agressieve militaire optreden. 

€ 8,50 | ARBEIDERSWIJKEN IN  

                NIJKERK EN NIJKERKERVEEN 

Datum : 03 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Raymond Beekman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

Raymond heeft onderzoek verricht naar de 
vroegere arbeiderswijken in onze  
gemeente. Deze werden gebouwd ter  
vervanging van de krotwoningen. Veel van 
deze arbeiderswoningen bestaan nog en 
sommige zijn gemeentelijk monument.  
 
De Bagijnensteeg (nu Bagijnenstraat) werd 
gebouwd in 1868 en was de eerste  
arbeiderswijk in Nijkerk. In Nijkerkerveen 
wordt het Koolhaaspark besproken en in 
Hoevelaken Ons Belang  

€ 8,50 | 1OO JAAR TOETANCHAMON 

Datum : 14 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana de Wild 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

In 4 november 1922 stuitte de Britse  
archeoloog Howard Carter in de Vallei der 
Koningen op het graf van farao  
Toetanchamon. Op 26 november 2022 
werd het graf geopend. Het graf lag zo vol 
met schatten, dat het Carter 10 jaar kostte 
om het leeg te halen.  
 
In de lezing wordt verteld, wat we weten 
van het leven van deze jonggestorven farao 
en zijn rijke graf.  

AANMELDEN VOOR EEN LEZING? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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€ 8,50 | RAMPJAAR 1672 (350 JAAR) 

Datum : 01 december 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Wilson Hoogers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

In de 17e eeuw werd de republiek één van 
de rijkste en machtigste landen ter wereld. 
Dit kwam door de succesvolle handel van 
de V.O.C. waarbij overzeese koloniën  
werden uitgebuit. De buurlanden van de 
Republiek voelden zich bedreigd door de 
macht van de republiek en besloten in te 
grijpen. Frankrijk, Engeland, Munster en 
Keulen verklaarden de republiek in 1672 de 
oorlog. Het grootste leger van Europa sinds 
de Romeinen stond voor de deur: 1672 zou 
dan ook de geschiedenis ingaan als 
het rampjaar.   

€ 8,50 | ROMEINEN OP DE VELUWE 

Datum : 19 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Maarten Wispelwey 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

De Romeinse Resten op de Veluwe zijn 
bescheiden. Vlakbij Putten, op de Ermelose 
Heide, was een Romeins marskamp  
gevestigd. En dan in 2020 … ‘Niet een, maar 
twee Romeinse marskampen in Ermelo!’ 
Regionaal archeoloog Maarten Wispelwey 
wil het wel van de daken schreeuwen.  
,,Een stukje Romeinse geschiedenis wordt 
hiermee herschreven.”  
 
Kom luisteren naar het verhaal van  
Maarten en maak kennis met de romeinen 
van de Veluwe! 

€ 8,50 | DE PREHISTORIE VAN  

              NEDERLAND 

Datum : 06 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana de Wild 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

De prehistorie van Nederland beslaat de 
hele periode van de eerste bewoning in 
Nederland tot de komst van de Romeinen. 
De eerste bewoning, die tot nu toe door 
archeologen is gevonden, bestaat uit  
eenvoudige jachtkampjes van 250.000 jaar 
oud, gemaakt door voorlopers van de  
moderne mens.  

Lang bleven de mensen in Nederland jagers 
en verzamelaars, maar vanaf ongeveer 
5200 v.Chr. trekken de eerste boeren  
Nederland in.  

€ 8,50 | INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

Datum : 09 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Wilson Hoogers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

Welke gevolgen had  de industriële  
revolutie op de samenleving?  De  
industriële revolutie begon rond 1750 in 
Engeland en vervolgde begin 19e eeuw in 
de rest van Europa. Ambachtelijke en  
kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot 
grote fabrieken en vormden samen een 
grootschalige industrie. 
 
De overgang van handmatig naar  
machinaal ging gepaard  met grootschalige 
organisatorische en sociale veranderingen. 
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€ 8,50 | HARDERWIJK VESTIGINGS- 

              STAD MET DWANGBURCHT 

Datum : 9 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Maarten Wispelwey 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Harderwijk is een zowel een vissersstad als 
vestingstad en lag van oorsprong aan de 
Zuiderzee en nog altijd in Gelderland. In 
1231 is de vesting ontstaan. In Harderwijk 
zijn de verdedigingsobjecten nog goed 
zichtbaar, met stukken muur, een poort en 
nog gedeeltelijk de stervorm.  
 
Op een oude afbeelding van Harderwijk 
zien we een prachtige middeleeuwse stad 
aan het water. De stadsmuren grenzen 
direct aan de Zuiderzee en op de linker-
hoek zien we een stoer bastion dat uit-
steekt in het water. Dat was de dwang-
burcht van de hertog van Gelre uit de  
zestiende eeuw. De afgelopen tijd hebben 
archeologen het stadskasteel opgegraven. 
“Dit is mijn mooiste opgraving tot nu toe.” 
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€ 8,50 | GENIALITEIT VAN BACH &  

               ESCHER 

Datum : 26 september 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Joerie Deckers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Op het eerste gezicht lijkt er weinig  
overeenkomst te zijn tussen de graficus 
Maurits Cornelis Escher en de musicus 
Johann Sebastian Bach. Echter Joeri  
Deckers gaat ons deze avond meenemen 
en de overeenkomsten zichtbaar maken.  
 
De overeenkomsten gaan verder dan  
muziek of beeldende kunst. 

€ 8,50 | BACHS  

               WEIHNACHTSORATORIUM 

Datum : 08 december 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Gastspreker: Piet Philipse 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Het Weihnachtsoratorium is een  
oratorium, bestaande uit zes afzonderlijke, 
maar inhoudelijk verbonden werken, soms 
aangeduid als cantates, geschreven door 
Johann Sebastian Bach voor de periode van 
Kerst 1734 tot en met Driekoningen 1735.   
 
Piet Phillipse dirigent en organist neemt 
ons mee achter de muziek van Bach. 

AANMELDEN VOOR EEN LEZING? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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NATUURLEZINGEN 

€ 8,50 | HET WEL EN WEE VAN  

               INSECTEN 

Datum : 24 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Dick Belgers 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

i.s.m.  IVN Nijkerk 

Hoeveel insecten zijn er in Nederland.  
Nemen ze toe, nemen ze af? Welke zijn 
exotisch! Welke zijn aaibaar!  
 
Maar ook, hoe gaan insecten met elkaar 
om. Waar en wanneer vind je insecten, hoe 
krijg je interessante soorten in je tuin, wat 
heeft de klimaatopwarming voor invloed 
op (nieuwe) soorten insecten.  
 
Zijn ze eigenlijk wel nuttig? 

€ 8,50 | DE TERUGKEER VAN DE WOLF  

               POSITIEF OF NEGATIEF? 

Datum :  20 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Marc Wilbers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

Een aantal jaar geleden was daar opeens 
de wolf, terug van weg geweest. Inmiddels 
is de wolf terug en verovert terrein. Ook is 
de eerste wolf binnen de Nijkerkse grenzen 
gesignaleerd. Tijd voor een update! 
 
Wolvenkenner Marc Wilbers vertelt hoe 
het staat met de wolven op de Veluwe. 
Wat zijn positieve en negatieve kanten van 
de terugkeer van de wolf? Kunnen we wel 
met wolven samenleven?  
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LEZINGEN STERRENKUNDE  

€ 8,50 | DE STER VAN BETHLEHEM:  

               FEITEN EN FICTIE 

Datum : 09 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Prof. Dr. Henny Lamers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Als we Kerstmis vieren dan hoort daar de 
ster van Bethlehem bij. Vaak wordt die 
afgebeeld als een komeet of staartster. 
Maar was het dat wel? Het was geen  
gewone ster. Misschien een supernova? Of 
de komeet van Halley? 
 
Henny zal deze avond uitleggen hoe we aan 
het verhaal van de ster van Bethlehem 
komen.  

€ 8,50 | HET ONTSTAAN VAN ONZE  

               KALENDER: EEN VERHAAL                   

               VAN BOEREN, KEIZERS EN  

               PAUSEN 

Datum : 23 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Prof. Dr. Henny Lamers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk    

Wij vinden onze kalender normaal, maar 
eigenlijk is hij heel vreemd. De maanden 
hebben een onregelmatig aantal dagen, 
elke 4 jaar is er een schrikkeldag, behalve 
aan het begin van een nieuwe eeuw, en dat 
weer met uitzondering van de eeuwjaren 
die je door vier kunt delen. Wist U dat het 
jaar 2000 een schrikkeljaar was omdat het 
een uitzondering op een uitzondering was? 
Waarom hebben we zo’n rare kalender? 

€ 8,50 | HALLO IS DAAR IEMAND? 

Datum : 13 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Prof. Dr. Henny Lamers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

“De speurtocht naar leven in het heelal. 
 
Zou er nog ergens in het heelal leven zijn of 
zijn wij de enigen? Dat is een vraag die veel 
mensen zich stellen. Als er leven elders is, 
hoe zou het er dan uit kunnen zien? Zoals 
de marsmannetjes in stripfiguren met  
antennes in plaats van oren, of misschien 
wel heel anders: bijvoorbeeld reusachtig 
zwevende ballen slijm, of misschien nog 
veel gekker. We weten het gewoon niet.  

€ 8,50 | HET DRAAIT ALLEMAAL OM  

               DE ZON 

Datum : 20 april 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Prof. Dr. Henny Lamers 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

De zon is “onze” ster. Daaromheen draaien 
8 planeten, waarvan de Aarde er een is. De 
planeten zijn heel verschillend: van  
reusachtige gasplaneten zoals Jupiter en 
Saturnus tot kleine rotsplaneten zoals de 
Aarde. Mars heeft bergen hoger dan Mount 
Everest en kloven groter dan de Grand 
Canyon. Op Jupiter giert al 200 jaar lang 
een reusachtige cycloon die groter is dan 
de aarde. Saturnus heeft prachtige ringen 
die bestaan uit rotsblokken en ijsklonten.  
 
Om planeten draaien manen: de aarde 
heeft er maar een, maar Jupiter heeft er 79 
waarvan er een met een 100 km dikke  
ijslaag is bedekt.  
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LITERATUUR LEZINGEN  

€ 8,50 | ANNA WITZEN   

               WAT STILTE WIL 

Datum : 22 september 2022 

Aanvang : 20.15 uur  

Gastspreker: Arthur Japin 

Locatie : Streams Theater de Breede Beek 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

Arthur Japin komt vertellen over zijn 
nieuwste roman: Wat stilte wil. 
 
Zingen is Anna’s grote geluk. Zij heeft de 
stem, de opleiding en het talent en de am-
bitie, maar in de negentiende eeuw is een 
carrière als zangeres voor een meisje uit 
haar milieu ondenkbaar. Maar we schrijven 
1885: de tijden lijken te veranderen.   

€ 8,50 | POËZIE VAN LIEKE MARSMAN 

               DICHTER DES VADERLANDS 

Datum : 06 oktober 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Gastspreker: Margreet van Wijk-Sluyterman 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

Margreet is sinds 1989 actief als docente 
Nederlandse Literatuur. Deze avond neemt 
zij ons mee in de gedichten van Lieke  
Marsman. 
 
Marsman wil de stem zijn van de mensen 
die het moeilijk hebben. ‘Als ik als Dichter 
des Vaderlands een rol kan spelen in het 
maatschappelijke debat, dan zal ik de stem 
zijn van het dorre hout.’  

€ 8,50 | WIJ WILLEN HIER GEEN  

               AVONTURIERS 

Datum : 17 oktober 2022 

Aanvang : 19.30 uur  

Gastspreker: Elco Lenstra 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

'Mijn overgrootvader duelleerde met 
zwaarden, was marinier, chirurg, roman-
personage in een bestseller, met medailles 
behangen oorlogsheld, auteur van medi-
sche artikelen over tyfus, hazenlippen en 
schotwonden in het hoofd, bergbeklimmer, 
prijswinnend jockey, sanatoriumdirecteur 
in China, grootgrondbezitter met privé-
chauffeur en volgens de nazi’s een volstrekt 
onbetrouwbare vrijmetselaar.'   
 
In Wij willen hier geen avonturiers  
schetst Elco Lenstra, het fascinerende leven 
van zijn overgrootvader. 

€ 8,50 | FRANKENSTEIN 

Datum : 31 oktober 2022 

Aanvang : 19.30  uur 

Gastspreker: Margreet van Wijk-Sluyterman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Frankenstein is een (gotische) roman van 
de Engelse schrijfster Mary Shelley, met als 
ondertitel the Modern Prometheus. Het 
boek werd voor het eerst anoniem  
gepubliceerd in 1818. In 1831 verscheen 
een door Mary Shelley sterk herziene  
versie.  
 
De naam Frankenstein wordt soms als  
literair personage verbonden aan het  
monster uit deze roman. Het monster heeft 
echter geen naam en Frankenstein verwijst 
naar de wetenschapper Victor  
Frankenstein, de schepper van het  
monster. 
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€ 8,50 | HET LAND VAN DE JONKER 

                

Datum : 07 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur  

Gastspreker: Brand Overeem & Bert Paasman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

Een prachtig tijdsbeeld van de Veluwse 
adel in de vorige eeuw. 
 
Brand Overeem en Bert Paasman hebben 
het land van de jonker, met al haar  
bewoners en omgangsvormen, in woord en 
beeld vastgelegd. Dit unieke boek schetst 
tevens een prachtig tijdsbeeld van Veluwse 
adel en hun onderhorigen in de vorige 
eeuw. Een boek over macht, jacht en 
pacht. 

€ 8,50 | OUD MAAR NIET VERSLETEN: 

               KAREL ENDE ELEGAST 

Datum : 10 november 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Gastspreker: Melanie Plag 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Verhalenverteller Babboes (Melanie)  
neemt ons mee naar de tijd van Karel de 
Grote. Een tijd waarin veel mensen niet 
konden lezen en verhalen verteld werden.   
 
En dat is precies wat wij deze avond gaan 
doen. Wij gaan luisteren naar het verhaal 
van Karel ende Elegast. Dit eeuwenoude 
verhaal komt hierdoor tot leven. 
 
Kom je ook luisteren? 

€ 8,50 | A CHRISTMAS CAROL VAN  

               CHARLES DICKENS 

Datum : 15 december 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Ojon van Strijland 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870 
en is de bekendste en invloedrijkste  
Engelse schrijver uit de 19e eeuw. De  
wereld die Dickens beschreef was vooral de 
wereld van zijn vroegste jeugd.    
 
Ebenezer Scrooge is één van de bekendste 
creaties van Dickens. Scrooge is gierig,  
altijd onvriendelijk en onaardig tegen  
mensen. Overal waar hij verschijnt, daalt 
de feestvreugde, zelfs met Kerstmis!  
 
Ojon vertelt normaal  het verhaal van  
Dickens in het Dickenskabinet in Deventer.  
Nu komt hij naar Nijkerk en neemt ons mee 
naar A Christmas Carol! 

€ 8,50 | LITERATUUR LEZING 

               THEMA ZIE ONZE WEBSITE! 

Datum : 12 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur  

Gastspreker: volgt 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

Tijdens de literatuur lezingen ontvangen 
we een gastspreker / auteur waarvan  
recentelijk een nieuw boek is verschenen. 
 
Op het moment van verschijnen van het 
cursusprogramma boekje is voor de  
periode januari tot mei 2023 nog niet  
bekend welke auteur we deze avond  
ontvangen. Houd onze website in de gaten 
voor een update! 
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€ 8,50 | OUD MAAR NIET VERSLETEN: 

               NOORDSE MYTHEN 

Datum : 26 januari 

Aanvang : 20.00 uur 

Gastspreker: Melanie Plag 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

Verhalenverteller Babboes (Melanie)  
neemt ons mee naar de heldhaftige  
sterfscènes, doodsliederen en grimmige 
humor kenmerkend voor de literatuur van 
de Noormannen. Het is die  
doodsverwachting van de Vikingen die 
mensen eeuwenlang heeft geïntrigeerd.    
 
Verhalen uit een tijd waar deze mondeling 
doorgegeven werden. Dat gaan wij deze 
avond doen, luiteren naar Noordse  
Mythen. 
 
Kom je ook luisteren? 

€ 8,50 | LITERATUUR LEZING 

               THEMA ZIE ONZE WEBSITE! 

Datum : 02 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur  

Gastspreker: volgt 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

Tijdens de literatuur lezingen ontvangen 
we een gastspreker / auteur waarvan  
recentelijk een nieuw boek is verschenen. 
 
Op het moment van verschijnen van het 
cursusprogramma boekje is voor de  
periode januari tot mei 2023 nog niet  
bekend welke auteur we deze avond  
ontvangen. Houd onze website in de gaten 
voor een update! 

€ 8,50 | LITERATUUR LEZING 

               THEMA BOEKENWEEK 

Datum : 16 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur  

Gastspreker: volgt 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

Tijdens de literatuur lezingen ontvangen 
we een gastspreker / auteur waarvan  
recentelijk een nieuw boek is verschenen. 
 
Op het moment van verschijnen van het 
cursusprogramma boekje is voor de  
periode januari tot mei 2023 nog niet  
bekend welke auteur we deze avond  
ontvangen. Houd onze website in de gaten 
voor een update! 

€ 8,50 | OUD MAAR NIET VERSLETEN: 

               TRISTAN EN ISOLDE 

Datum : 23 maart 2023 

Aanvang : 20.00 uur 

Gastspreker: Melanie Plag 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Verhalenverteller Babboes (Melanie)  
neemt ons mee naar de middeleeuwen. 
Tristan en Isolde is een middeleeuwse sage 
waarvan de oorsprong waarschijnlijk  
teruggaat tot de 7e of 8e eeuw. Het verhaal 
werd in de hoofse romans van de middel-
eeuwen ettelijke malen herschreven en 
verspreidde zich over het gehele toenmali-
ge Europa. In de loop van de tijd zijn er veel 
varianten van dit verhaal verteld. 
 
Melanie komt haar versie vertellen! 
Kom je ook luisteren? 

AANMELDEN VOOR EEN LEZING? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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€ 8,50 | LITERATUUR LEZING 

               THEMA ZIE ONZE WEBSITE! 

Datum : 08 mei 2023 

Aanvang : 19.30 uur  

Gastspreker: volgt 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

i.s.m. Boekhandel Roodbeen 

Tijdens de literatuur lezingen ontvangen 
we een gastspreker / auteur waarvan  
recentelijk een nieuw boek is verschenen. 
 
Op het moment van verschijnen van het 
cursusprogramma boekje is voor de  
periode januari tot mei 2023 nog niet  
bekend welke auteur we deze avond  
ontvangen. Hou onze website in de gaten 

LITERATUUR LEZINGEN  

AANMELDEN VOOR EEN LEZING?  

GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 

KUNSTLEZINGEN  

€ 8,50 | 150 JAAR MONDRIAAN 

Datum : 10 oktober 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana Kostman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet 
Mondriaan werd geboren in het huidige 
Mondriaanhuis in Amersfoort. Hij zou  
uitgroeien tot één van de grootste  
abstracte kunstenaars van de twintigste 
eeuw. Kunsthistorica Diana Kostman vertelt  
over de kunst en het leven van Piet  
Mondriaan. 
 
Tijdens de lezing is veel aandacht voor de 
artistieke ontwikkelingen van de  
kunstenaar - van een figuratieve  
landschapsschilder tot een gevierd  De 
Stijl-kunstenaar  

€ 8,50 | DECEMBERFEESTEN IN DE  

               KUNST 

Datum : 28 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana Kostman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Het is misschien wel één van de vrolijkste 
schilderijen uit de Nederlandse  
kunstgeschiedenis: Het Sint-Nicolaasfeest 
van Jan Steen. Dit tijdloze tafereel laat een 
familie zien op de Sinterklaasochtend. In de 
loop der eeuwen is het Sinterklaasfeest een 
bron van inspiratie geweest voor  
kunstenaars. 
 
Ook het kerstfeest is in de loop der eeuwen 
vaak uitgebeeld. Bekend zijn uiteraard de 
taferelen met de aanbidding van het  
Christuskind door de koningen maar ook de 
meer wereldlijke benadering van kerstfeest 
zien we in de kunst terug.  
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€ 8,50 | DE ROCOCO WERELD VAN  

               LODEWIJK XV & MADAME DE  

               POMPADOUR 

Datum : 16 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana Kostman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Na de dood van Lodewijk XIV ontstaat in 
Frankrijk de rococo als tegenbeweging die 
zich afzet tegen de strenge regels van  
symmetrie en classicisme. Deze speelse stijl 
kenmerkt zich juist door asymmetrie in de 
bouwkunst en door kleurrijke schilderijen. 
Ook qua onderwerpkeuze is de rococo vaak 
speels, met veel romantische taferelen en 
ondeugende situaties. Dit is een groot  
verschil met de vele Bijbelse en  
mythologische onderwerpen van de  
barok. De portretkunst ontwikkelt zich in 
de rococo tot een belangrijke en volwassen  
kunstvorm.  

€ 8,50 | SYMBOLIEK & VERMEER 

Datum : 23 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana Kostman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Johannes Vermeer is bekend vanwege zijn 
serene schilderijen. Op één van deze  
schilderijen staat een jonge vrouw, prachtig 
gekleed in haar geelgouden jurk afgezet 
met bont. De weergegeven vrouw kijkt 
verwachtingsvol haar dienstmeisje aan. 
Deze heeft haar zojuist een brief aangereikt 
waarvan de inhoud op het eerste gezicht 
voor ons als toeschouwer verborgen lijkt. 
 
TIP:  Breng een bezoek aan de grote  
Vermeer-tentoonstelling die vanaf 10  
februari 2023 in het Rijksmuseum te zien is.  

€ 8,50 | DE KUNSTENAARS VAN DE  

               MONTMARTRE 

Datum : 30 januari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana Kostman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

In de tweede helft van de 19e eeuw  
begonnen schrijvers, schilders en  
bohemiens zich hier te vestigen. De wijk 
was populair vanwege de lage huren en de 
tolerante atmosfeer.  
 
Pissarro, Toulouse-Lautrec, Henri  
Matisse, Van Gogh, Picasso en vele andere  
schilders hebben in Montmartre gewoond 
en  gewerkt. Er zijn dan ook de nodige  
schilderijen uit het Belle époque die een 
tafereel uit Montmartre weergeven.  

€ 8,50 | PICASSO EN DE  

               KUNSTENAARS VAN DE  

               MONTPARNASSE 

Datum : 13 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Diana Kostman 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Rond 1900 kwamen Schilders,  
beeldhouwers, schrijvers, dichters en  
componisten vanuit de hele wereld naar  
Montparnasse om de artistieke sfeer te 
proeven. Zij hadden weinig geld en zochten 
een goedkoop onderkomen.  
 
Een aantal arme kunstenaars die naar deze 
wijk waren gekomen waren Chagall,  
Modigliani, Léger, Soutine en Zadkine. Het 
was in deze wijk en zijn klein atelierruimtes 
waar het Expressionisme ontstond. Een stijl 
wat voor die tijd, waarin men vooral  
realistisch schilderde, shockend was.  
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€ 8,50 | SAMEN ZINGEN MET  

               ALZHEIMER 

Datum : 21 september 20211 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastsprekers: Piet Philipse, Erik Zwiers &  

                           Nathalie Nijkamp 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

"Oh Haupt voll Blut und Wunden”   
Franc heeft Alzheimer. Door de  
vooruitgang van zijn achteruitgang moet hij 
steeds meer dingen die hij lief heeft  
loslaten, omdat hij er de  
verantwoordelijkheid niet meer voor kan 
dragen. Dat is pijnlijk, maar daardoor  
ontstaat er ook ruimte voor andere dingen 
die nog wel mogelijk zijn. Zoals de 
Matthäus Passion zingen met Het  
Participatiekoor.   
 
Meer zang, minder zorg 
1 op de 5 mensen krijgt op enig moment 
dementie. Er is (nog) geen breed  
toepasbaar medicijn tegen en je kunt er 
niet van genezen. Wel weten we dat door 
mentale uitdagingen en sociale contacten 
het dementieproces kan worden vertraagd. 
Van zingen is al bekend dat het zeer  
positieve werking op het brein heeft. Maar 
als mensen met dementie dit samen doen 
met mantelzangers en professionele  
muzikanten en gezamenlijk ook nog eens 
een behoorlijke uitdaging aangaan, krijg 
je verbluffende resultaten. En dat is precies 
wat we met de methode van het  
Participatiekoor willen bereiken 
 
Wil jij meer weten over samen zingen met 
Alzheimer? Kom dan naar deze avond. We 
kijken samen de documentaire en drie  
bevlogen sprekers vertellen je meer over 
de participatiekoor methode! 

€ 8,50 | BAS VAN DE GOOR: 

               SPORTEN MET DIABETES  

Datum : 03 oktober 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Gastspreker: Bas van de Goor 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Bas is samen met Manon Nummerdor-Flier 
toernooidirecteur van het FIVB WK  
Volleybal Vrouwen in 2022 in Nederland 
en Polen.  Van 23 september tot 15 okto-
ber is Nijkerk  één van de 24 gastgemeen-
tes. Tijdens deze periode zijn er diverse 
activiteiten georganiseerd.  Deze lezing is 
daar onderdeel van. 
 
Bas van de Goor speelde 295 interlands 
voor het Nederlands volleybalteam in de 
periode van 1993-2000. Het hoogtepunt 
was het winnen van de Olympische finale in 
1996, toen Italië na een bloedstollende 
finale werd verslagen. Verdere speelde hij 
ook acht jaar in de Italiaanse competitie.  
 
Aan het einde van zijn carrière kreeg hij de 
diagnose diabetes type 1. Nadat hij stopte 
richtte hij de Bas van de Goor Foundation 
op met de missie om mensen met diabetes 
in beweging te brengen naar een betere 
kwaliteit van leven.  
 
Al 15 jaar vertelt Bas dat je wel degelijk op 
een hoog niveau kan sporten, ook als je 
diabetes hebt. In 2006 liep hij een  
marathon en in 2008 beklom hij de  
Kilimanjaro. 
 
Bas raakte geïnspireerd door het verhaal 
van de Engelse roeier Sir Steve Redgrave.  
Raak jij geïnspireerd door het verhaal van 
Bas?  

ALGEMENE LEZINGEN 

AANMELDEN VOOR EEN LEZING? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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€ 8,50 | INBRAAKPREVENTIE 

Datum : 21 november 2022 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Daan Vegt (wijkagent) 

Locatie : Bibliotheek Nijkerkerveen 

Een inbraak is nooit helemaal te  
voorkomen, maar je kunt veel doen om de 
kans flink te verkleinen.  Uit gegevens van 
de politie blijkt dat 60% van de inbraken 
wordt gepleegd in de donkere maanden 
(oktober t/m maart).  
 
Daan Vegt is wijkagent in Nijkerk en hij 
deelt deze avond zijn tips over wat je zelf 
kan doen om de kans op een inbraak in 
jouw woning zo klein mogelijk te maken. 
 

€ 8,50 | OERSTERK LEVEN 

Datum : 20 februari 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Ellen Abberich 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

Gezond en vitaal leven willen we allemaal. 
Want dan zit je lekker in je vel. Je body, 
mind en soul zijn in balans. Echter de juiste 
balans vinden is niet altijd even  
gemakkelijk.  
 
Toch zijn er een aantal zaken die je zelf 
kunt doen. Dit doen we aan de hand van de 
“OER’ pijlers: Ontspannen, Eten en  
Regelmatig bewegen. 
 

€ 8,50 | ERVEN EN SCHENKEN 

Datum : 06 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: notaris Alerta Schroten  

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Op feestjes wordt wel eens gesproken over 
testamenten, erven, erfbelasting en  
schenken. Iedereen heeft er vaak wel een 
mening over, maar meestal weet men niet 
precies hoe het nu zit.  
 
Tijdens de lezing wordt onder andere  
antwoord gegeven op de volgende vragen: 
Wat is het verschil tussen de diverse  
soorten testamenten op de langstlevende? 
Hoe hoog is de erfbelasting? Wat is een 
schenking op papier? 

€ 8,50 | HOOG SENSITIVITEIT,  

               VITALITEIT EN VOEDING  

Datum : 30 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker:  Margé van der Spruit & Fiona Kas 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

In de lezing Hoog sensitiviteit, Vitaliteit en 
Voeding gaan Margé en Fiona in op wat 
hoog sensitiviteit is. Ook komen diverse 
aspecten van hoog sensitief zijn aan bod en 
hoe dit samenhangt met ‘je vitaal voelen’ 
en wat de rol van voeding hierbij is. 
 
Ook is een Hoog Sensitief Persoon  eerder 
uit balans wat ten koste kan gaan van je 
vitaliteit. Door meer kennis en inzicht in 
HSP kan je zelf veel doen om weer beter in 
balans te komen en je opnieuw vitaal te 
voelen. 
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€ 8,50 | LEVENSTESTAMENT 

Datum : 03 april 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: notaris Alerta Schroten  

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Wie behartigt jouw belangen als je dit zelf 
niet meer kunt?! Wellicht heb je weleens 
nagedacht over wat er gebeurt wanneer je 
een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt 
of gaat dementeren? Wie kan dan jouw 
wensen op medisch gebied kenbaar maken 
aan de behandelend arts? Wie regelt voor 
jou het beste verzorgingshuis of uitsteken-
de particuliere zorg? Hoe en door wie 
wordt je vermogen goed beheerd? Hoe 
wordt je onderneming voortgezet?  
 
Dan is deze lezing over het  
levenstestament een must! 

€ 8,50 | KEUZES RONDOM DE  

               UITVAART 

Datum : 17 april 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Wim van der Veen 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Bij een overlijden komt er in een korte 
periode veel op een familie af. Bepaalde 
zaken moeten direct geregeld worden. 
Andere zaken kunnen met en door uw  
uitvaartverzorger stap voor stap worden 
verzorgd. 

Gelukkig kiezen steeds meer mensen  
ervoor om al voor een overlijden over deze 
zaken na te denken. Dat geeft rust en de 
nabestaanden weten dan ook dat zij het 
naar wens van de overleden regelen. En 
dat geeft weer een goed gevoel.  

€ 8,50 | OPRUIMEN IS NIET MOEILIJK 

                

Datum : 15 mei 2023  

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Coen van Gulijk 

Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 

Kijk jij om je heen in je huis en weet je niet 
meer waar je spullen moet laten? Word je 
onrustig van alle spullen in je keuken of 
voorraadkast? Staat jouw zolder of schuur 
vol met dozen die je wil opruimen, maar 
weet je niet waar je moet beginnen? Is er 
een dierbare overleden en mag jij 
de woning gaan opruimen en leeghalen?  
Of ga je verhuizen en weet je niet waar je 
moet beginnen met inpakken?  
 
Dan biedt de lezing van Coen vast  
uitkomst! 

AANMELDEN VOOR EEN LEZING?  

GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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€ 8,50 | PETER EN DE WOLF 

                VOOR DE HELE FAMILIE 

Datum : 15 oktober 2022  

Aanvang : 14.00 uur 

Gastspreker: Nico Poorter 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

Een lezing voor het hele gezin! Peter en de 
wolf is een muzikaal sprookje van de  
Russische componist Sergej Prokofjev 
(1891-1953) voor spreekstem en orkest.  
 
Het stuk ging in 1936 in Moskou in  
première en is wereldwijd zeer succesvol 
geworden. Nadat Nico Poorter ons heeft 
meegenomen in de wereld achter dit  
muzikale sprookje, gaan we natuurlijk ook 
samen luisteren naar het hele verhaal! 

€ 25 | LUNCHLEZING: 11 VROUWEN 

UIT DE HISTORIE VAN NIJKERK 

Datum : 22 oktober 2022  

Aanvang : 13.00 uur (inclusief lunch & museum) 

Gastsprekers: Nel Schoon,  Bea Berends-van de  

                          Weijer en Saskia van den Berg- 

                           Ebbenhorst  

Locatie : Bibliotheek Nijkerk  & Museum Oud  

                 Nijkerk 

Net als elders, kennen we in Nijkerk weinig 
vrouwen van vroeger. Niet zo gek, want 
vrouwen handelden vaak uit naam van hun 
echtgenoot of deden in alle  
bescheidenheid hun werk. het is goed om 
hun namen te kennen en te streven naar 
meer gelijkheid in de geschiedschrijving.  
 
Bij Museum Oud Nijkerk staan 11 vrouwen 
uit Nijkerk in de spotlight.  Ze hebben  
geleefd van de 17e tot en met de 20e eeuw 
en hadden verschillende beroepen en  
achtergronden. De 11 vrouwen samen 
geven een gevarieerd beeld van de wijze 
waarop vrouwen hun sporen in de lokale 
geschiedenis hebben nagelaten.  
 
We starten met een lunch en lezing in de 
bibliotheek Nijkerk en sluiten af met een 
bezoek aan de expositie in museum Oud 
Nijkerk. 
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€ 8,50 | LANDSCHAPSGESCHIEDENIS 

VAN NIJKERK, BUURTSCHAPPEN 

SLICHTENHORST, WULLENHOVE  EN 

APPEL 

Datum : Lezing  27 maart 2023 

Aanvang : 19.30 uur 

Gastspreker: Peter Bijvank 

Locatie : Bibliotheek Nijkerk 

 

Excursie: 

Datum : 01 april 2023 

Aanvang : 10.00 uur 

Locatie : Excursie verzamellocatie wordt tijdens                               

                lezing afgesproken 

 

Het zandlandschap zuidoostelijk van  

Nijkerk met haar buurtschappen Slichten-

horst, Wullenhove en Appel heeft een  

middeleeuwse oorsprong. In het huidige 

landschap van deze prachtige buurtschap-

pen zijn nog vele verwijzingen naar dit ver-

leden aanwezig. Peter Bijvank neemt u in 

deze lezing aan de hand van de door hem 

uitgevoerde landschapsonderzoeken mee 

naar deze tijd. Een reis langs voor u wellicht 

bekende plekken en boerderijen maar  

tegelijkertijd een reis naar het inmiddels 

onvoorstelbare verleden.  

Op 1 april vindt er een excursie plaats naar 

het gebied waarbij Peter Bijvank u  

rondleidt door deze historische  

landschappen en u o.a. door middel van 

grondboringen het verleden leert lezen.    

€ 8,50 | BOMEN IN DE STAD 

Datum : 06 april 2023 
Aanvang : 19.30 uur 
Gastspreker: Marc van Scherpenzeel en  
                         Rien Loman  
Locatie : Bibliotheek Hoevelaken 
 
Excursie: 
Datum : 08 april 2023 
Aanvang : 10.00 uur 
Locatie : Excursie verzamellocatie wordt tijdens                               
                lezing afgesproken 

 
Een stad zonder bomen is als een lichaam 
zonder ziel.  
 
Bomen in de stad hebben grote invloed op 
het klimaat in de stad en het welbevinden 
van de mensen in de stad. 

Een groep bomen op een plein kunnen de 
temperatuur met 3 tot 7 Celsius verlagen.  

Bomen vangen veel stof op en bomen trek-
ken insecten, vogels en zoogdieren aan.  

Bomen hebben een hele belangrijke rol in 
het beleven en welbevinden in de stad. 

AANMELDEN VOOR EEN LEZING? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL 
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€ 8,50 | ANNIE M.G. SCHMIDTDAG 

                FAMILIE EVENEMENT 

Datum : 20 mei 2023 
Aanvang :  zie website  
Spreker : zie website 
Locatie: Bibliotheek Nijkerk, Nijkerkerveen  
                en Hoevelaken 

De Bibliotheken van de gemeente Nijkerk 
en de VUN pakken uit met verschillende  
activiteiten de gehele dag door, voor zowel 
kinderen als voor volwassenen.  

Annie M.G. Schmidt heeft in haar lange en 
bewogen leven van alles geschreven: co-
lumns, versjes, gedichten, kinderverhalen, 
maar ook reportages en stripverhalen. 
 
Op haar veertiende publiceert ze haar  
eerste versje. Na de Tweede Wereldoorlog 
krijgt ze een baan bij de Amsterdamse 
krant Het Parool, waar ze illustrator Fiep 
Westendorp leert kennen. Met haar maakt 
ze van 1952 tot 1957 verhaaltjes over Jip 
en Janneke, waarvan er elke dag een in de 
krant verschijnt. Dit is het begin van een 
levenslange samenwerking, waaruit onder 
meer Pluk van de Petteflet en Otje zijn 
voortgekomen. 

Het exacte programma van deze dag kun 
je later in het jaar op onze website vinden.  

€ 8,50 | HET CARRILLION VAN NIJKERK 

                

Datum : 11 mei 2023 
Aanvang : 19.30 uur 
Spreker : Wim Ruitenbeek 
Locatie: Bibliotheek Nijkerk 

Excursie: 
Datum : 12 mei 2023 
Aanvang : 14.30 uur 
Locatie : St. Catharinakerk (De Grote Kerk) 

De opvallende witte toren is van heinde en 
verre te zien. Beeldbepalend voor Nijkerk. 
Deze toren herbergt zelf ook twee unieke 
monumenten het carillon en het  
uurwerk-met-speeltrommel. Als  
stadsbeiaardier vertelt Wim graag over het 
bespelen van het carillon als instrument en 
over de bewogen geschiedenis en  
uitbreiding van het carillon over de jaren 
heen.  
 
Als kers op de taart nodigt Wim de deelne-
mers van de lezing uit om op  
vrijdag 12 mei 2023 het carillon met eigen 
ogen te komen aanschouwen en aansluiten 
te luisteren naar zijn wekelijkse bespeling. 

VUN SPECIALS 
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