Wat een keuze!
Taalcursussen

(nieuw: Arabisch en Klassieke talen)

Korte cursussen, lezingen & VUN specials
(fotograﬁe, kunst, persoonlijke
ontwikkeling, mens&maatschappij, muziek,
geschiedenis en natuur)
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Voorwoord

Na een bewogen (corona) cursus/lezingen jaar, kijken we als VUN graag vooruit. Inmiddels
zijn jullie het wellicht gewend, maar ook komend cursus/lezingen jaar hebben wij weer een
breed aanbod aan cursussen en lezingen. Een korte opsomming:
•
•
•

18 taalcursussen
20 korte cursussen
45 lezingen en VUN-specials

Inhalen?

Een aantal cursussen en lezingen stonden afgelopen jaar al op het programma maar konden
door de lockdown niet doorgaan. Het doet ons plezier te kunnen melden dat wij de meeste van
deze cursussen en lezingen hebben kunnen doorschuiven naar komend jaar.

Is er ook nog iets nieuws? Jazeker!

We hebben twee nieuwe taalcursussen toegevoegd, de introduc�ecursussen: “Arabische Taal &
Cultuur” en “Klassieke talen: La�jn en Grieks (taal & cultuur)”.
Bij de korte cursussen hebben we maar liefst 6 nieuwe cursussen toegevoegd aan het
programma. In het thema geschiedenis zijn dat “Revolu�es” en “De agenda achter de olympische
spelen”. Daarnaast is er een heel nieuw thema, te weten natuurkunde “De bizarre wereld van de
natuurkunde” en “De quantumcomputer”. Goed om te weten: er is geen voorkennis nodig om
deel te nemen aan deze cursussen. De laatste twee nieuwe cursussen voor dit seizoen zijn “Leren
luisteren naar muziek” en “De kunst van het ﬁlmen”.
Qua lezingen en VUN Specials zijn er 24 nieuwe leerzame avondjes uit aan het programma
toegevoegd. Te veel om hier allemaal apart op te noemen. Uiteraard vind je ze wel allemaal
terug verder op in dit programmaboekje!

Thema Muziek uitgebreid

Daar waar Muziek een klein onderdeel was van ons programma presenteren wij dit jaar met trots
een zeer afwisselend en uitgebreid aanbod aan muzieklezingen, van Nederpop, Jazz en 50 jaar
ABBA tot klassieke muziekthema’s voor jong en oud en natuurlijk de uitgebreide cursus
“Leren luisteren naar muziek”. Ook is er een heuse VUN Special in het thema muziek namelijk
“Peter en de Wolf”, een lezing voor de hele familie!

Nieuwsgierig geworden?

Er is zo veel te vertellen dat we dit niet allemaal op deze pagina kwijt kunnen … gelukkig
kan je op de volgende pagina’s een compleet overzicht van ons programma vinden en op
onze website vind je de uitgebreide informa�e en kan je je aanmelden voor één van onze
cursussen en/of lezingen.
Wij wensen jullie weer veel VUN!
Het bestuur

LEREN IS VUN
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Colofon

HANDIG OM TE WETEN!

Contactgegevens

Bestuur VUN
Stef Loos
Voorzi�er

Rob van Doorn
Penningmeester

De VUN en Corona

S�ch�ng Volksuniversiteit Nijkerk
Holkerweg 35
3861 PM Nijkerk

Telefoon
E-mail
IBAN
KvK

: 06 - 22 37 21 19
: info@lerenisvun.nl
: NL50 RABO 01 43 38 37 79
: 41035109

Website / Social Media
Website
: www.lerenisvun.nl

Henny Hop
Secretaris

Annie Lausberg

Programmamanager /
PR & Marke�ng

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

Lesloca�es

Corlaer College
Ds. Kuypersstraat 3, 3863 CA Nijkerk

Ingang achterzijde VMBO-gebouw (via de Vlinderlaan)

Coby de Wi�e
Coördinator

Bibliotheek Nijkerk

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 loca�es.

Inschrijven via de website

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

Doorgang cursussen

Circa 5 dagen voor aanvang wordt besloten
of de cursus/lezing deﬁni�ef doorgang zal
vinden. Dit besluit wordt genomen op basis
van het wel/niet behalen van het minimaal
aantal cursisten/toehoorders 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.

Frieswijkstraat 99, 3861 BK NIJKERK

Bibliotheek Hoevelaken

Meerveldlaan 22, 3871 ED Hoevelaken

Yvonne Loman
Coördinator

't Veense Hart (Bibliotheek Nijkerkerveen)
Van Noortstraat 36, 3864 EV Nijkerkerveen

Kade 10

Westkadijk 10, 3861 MB NIJKERK

Anneloes Fokkema

Algemeen Bestuurslid

De Bundel (EHBO)

Havenstraat 5a, 3861 VS Nijkerk

Streams Breede Beek (Theater)
Kloosterstraat 3, 3861 AC Nijkerk

Peter Wigleven

Algemeen Bestuurslid

Vormgeving
Druk

: Jessica Groenwold
: Torendruk, Nijkerk

Mede tot stand gekomen door ﬁnanciële ondersteuning
van de gemeente.
LEREN IS VUN
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Vakan�es en uitval lesdagen 2021-2022
Herfstvakan�e
16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakan�e
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Open dag Corlaer College
Nog niet bekend (3e of 4e week januari of
1e week februari 2022)*
Voorjaarsvakan�e
26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakan�e
30 april 2022 t/m 8 mei 2022
Zomervakan�e
9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

*Op het moment van drukken van dit programma
waren de open dagen van het Corlaer College in
2022 nog niet bekend, het kan zijn dat er een les
uitvalt. Hierover zal de docent je te zijner tijd
informeren.

MEEDOEN aan sociale, culturele en/of spor�eve
ac�viteiten. 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. Op de
afdeling samenlevingszaken van de Gemeente
Nijkerk of via de website www.nijkerk.eu kun je
informa�e hieromtrent opvragen.
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TALEN

Tijdens onze taalcursussen leer je de taal lezen, spreken en schrijven. Plezier in het leren staat
al�jd 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 Na�ve 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.

In het onderstaande schema geven we per les aan wat het startniveau is van deze les.
Voor de 1e jaars cursussen en introduc�ecursussen is geen voorkennis nodig (beginnersles)
Engels

Engels 1e jaar
Engels 1e jaar
Engels 4e jaar (A2)
Engels gevorderden /
Conversa�e (A2/B1)

Duits

Duits 1e jaar

Voor al onze taalcursussen geldt:

I wo 6 oktober 2021
I di 5 oktober 2021
I wo 6 oktober 2021
I di 5 oktober 2021

I
I
I
I

I wo 6 oktober 2021

I 19.30 – 21.00 uur I Corlaer College

I wo 6 oktober 2021

I 19.30 – 21.00 uur I Corlaer College

I wo 6 oktober 2021
I do 7 oktober 2021
I di 5 oktober 2021
I di 5 oktober 2021
I di 5 oktober 2021
I di 5 oktober 2021
I di 5 oktober 2021

I
I
I
I
I
I
I

I wo 6 oktober 2021
I do 7 oktober 2021
I di 5 oktober 2021

I 19.30– 21.00 uur I Corlaer College
I 11.00 – 12.30 uur I Bibliotheek Hoevelaken
I 19.30 – 21.00 uur I Corlaer College

Aantal lessen

22 lessen bij 10 deelnemers of meer
18 lessen bij 9 of minder deelnemers
12 lessen bij introduc�ecursus

Lesduur

Taalles: 90 minuten per les
Introduc�ecursus: 120 minuten per les

Kosten

€ 215 per deelnemer voor 22 of 18 lessen
€ 200 per deelnemer bij introduc�ecursus (12 lessen)

Lesloca�es

Nijkerk: Corlaer College
(entree via achter ingang VMBO gebouw, via de Vlinderlaan)

Spaans 1e jaar
Spaans 1e jaar
Spaans 2e jaar (A1)
Spaans 3e jaar (A2.1)
Spaans 3e jaar (A2.1)
Spaans 4e jaar (B1)
Spaans Conversa�e (B2)

Hoevelaken: Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22

Italiaans

De VUN is voornemens om alle taalcursussen te laten starten
in het seizoen 2021-2022.
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

Introduc�ecursus Taal en Cultuur:

Doorgang taalcursussen

Frans

Frans 1e jaar

Spaans

Taalniveaus CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus
te kunnen inscha�en is het Europees referen�ekader voor de talen vastgesteld. Voor het
aangeven van het taalniveau maken wij gebruik van dit Europees referen�ekader van het CEFR.
Dit is een richtlijn voor de verschillende talen om je taalniveau te beoordelen. Zo kunt je zelf
inscha�en wat je taalniveau ongeveer is. Het referen�ekader is van toepassing op alle talen.

Italiaans 1e jaars
Italiaans 1e jaars
Italiaans 2e jaars (A1)

La�jn & Grieks
Arabisch

I 19.30– 21.30 uur
I 19.30– 21.30 uur

I Corlaer College
I Bibliotheek Hoevelaken
I Corlaer College
I Bibliotheek Hoevelaken
I Corlaer College
I Corlaer College
I Corlaer College

I Corlaer College
I Corlaer College

DIRECT AANMELDEN? GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL

A Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
B Zelfstandige gebruiker (B1/B2: gevorderd)
C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd)
LEREN IS VUN

19.00 – 20.30 uur
09.00 – 10.30 uur
20.45 – 22.15 uur
09.00 – 10.30 uur
20.45 – 22.15 uur
19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur

I Corlaer College
I Bibliotheek Hoevelaken
I Corlaer College
I Corlaer College

Let op: In deze cursusprogrammagids 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

Het referen�ekader beschrij� een Europese schaal van 6 taalniveaus voor de beheersing van
diverse vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren & lezen. Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze
zijn onderverdeeld in 2 sub niveaus:
•
•
•

I Zie Website
I di 26 oktober 2021

20.45 – 22.15 uur
11.00 – 12.30 uur
19.00 – 20.30 uur
19.30 – 21.00 uur

LEREN IS VUN
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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, zel�ennis, etc.)
in korte �jd opdoen van kennis/kunde
gericht op persoonlijke ontwikkeling

Deze cursussen hebben wij onderverdeeld in een aantal categorieën:
•
•
•

Kunst, Cultuur & Geschiedenis
Mens & Maatschappij
EHBO

Let op: In deze programmagids vermelden wij alleen de 1e lesavond en de star�jd van de lessen.
Voor meer details verwijzen wij je graag naar onze website: www.lerenisvun.nl

KUNST, CULTUUR en GESCHIEDENIS

hoveniersbedrijf
té
Vindt u uw tuin saai?
Wilt u iets bijzonders, een groene omgeving met buiten en
binnen als een geheel? Houdt u van natuurlijke, duurzame
producten? Vindt u goede service en kwaliteit belangrijk?
Wij komen graag langs met een aantal voorstellen en
bespreken de mogelijkheden om van uw tuin (gedeelte)
een bijzonder plekje te maken.

passie

met

SATTER

Vakmensen

KENNISen

Kwaliteit
ontwerp
aanleg
onderhoud
terrassen
vijvers
veranda’s
levende tuinen
seizoenen service
smart tuinen
verlichting

€120 | FOTOGRAFIE
VERVOLGCURSUS

€120 | FOTOGRAFIE
BASISCURSUS

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 21 september 2021
: 19.30 uur
:7
: Joop de Jong
: Corlaer College Nijkerk

Om aan de vervolgcursus deel te kunnen
nemen is het gewenst dat je al over de
benodigde basiskennis van fotograﬁe beschikt.
Je moet in staat zijn de camera handma�g in
te stellen en diafragma en sluiter�jden zijn
bekende begrippen voor je. De vervolgcursus
bestaat uit een aantal thema-avonden, o.a.
Flits techniek, Macrofotograﬁe, Portre�otograﬁe en Landschapsfotograﬁe.

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

Bijzonderheden: lesdatums zijn niet aansluitend, 5
dinsdagavonden en 2 zaterdagmiddagen.

Bijzonderheden: lesdatums zijn niet aansluitend,
5 dinsdagavonden en 2 zaterdagochtenden.

info@satterhoveniers.nl 033 2530008
LEREN IS VUN

: 28 september 2021
: 19.30 uur
:7
: Joop de Jong
: Corlaer College Nijkerk

LEREN IS VUN
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KORTE CURSUSSEN: KUNST, CULTUUR en GESCHIEDENIS
€86 | LITERATUURKRING

€185 | DE KUNST VAN HET FILMEN

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 30 september 2021
: 20.00 uur
:7
: Margreet van Wijk-Sluyterman
: 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.

€105 | LEREN KIJKEN NAAR KUNST
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 2 november 2021
: 19.30 uur
:6
: Diana Kostman
: Corlaer College Nijkerk

Waarin verschilt een impressionis�sch
schilderij van een expressionis�sch
exemplaar? In de cursus leren kijken naar
kunst wordt antwoord gegeven op onder
meer deze vraag.
Bezoek je graag musea en wil je leren de
verschillende s�jlen in de
kunstgeschiedenis te onderscheiden dan
is dit de perfecte cursus voor je. In zes
avonden wordt je meegenomen langs de
kunst van de klassieke oudheid tot en met
de hedendaagse kunst.
LEREN IS VUN
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: 6 oktober 2021
: 19.30 uur
:8
: Ed Keijzer en Ton Schouten
: Corlaer College Nijkerk

Het maken van leuke en interessante
ﬁlmpjes, is geweldig om te doen. Het
schieten van mooie beelden, het knippen,
monteren en de keuze van de muziek is
daarbij heel belangrijk.
Je hebt geen ervaring nodig in het ﬁlmen
of maken/monteren van ﬁlmpjes. Tijdens
de lessen gaan Ed Keijzer en Ton Schouten
je de ﬁjne kneepjes van het ﬁlmen en
monteren leren.

€72,50 | GESCHIEDENIS: KOLONIALE
VERLEDEN VAN NEDERLAND
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 9 november 2021
: 19.30 uur
:3
: Wilson Hoogers
: 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
onvruchtbaar’. Ontdek het Nederlands
koloniale verleden �jdens deze korte
cursus!
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KORTE CURSUSSEN: KUNST, CULTUUR en GESCHIEDENIS
€120 | LEREN LUISTEREN NAAR
MUZIEK
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 18 januari 2022
: 19.30 uur
:7
: Joeri Deckers
: Corlaer College Nijkerk

Een cursus om alles uit het luisteren te
halen! Nog intenser en intensiever
genieten van muziek? Dat kan door deze
cursus te volgen. Luisteren naar muziek
kent vele aspecten. Denk bijvoorbeeld aan
de verschillende instrumenten, vormen en
lagen die in de muziek kunnen
voorkomen.

€59,50 | KUNST:
VOORJAARSLEZINGEN
DOOR DIANA KOSTMAN
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 14 februari 2022
: 19.30 uur
:7
: Diana Kostman
: Bibliotheek Nijkerk, Kade10,
’t Veense Hart en
Bibliotheek Hoevelaken

In het voorjaar van 2022 verzorgt Diana
Kostman, kunsthistorica, 7 boeiende
lezingen over zeer uitéénlopende
kunststromingen en kunstenaars. De
thema’s zijn: Liefde in de kunst, Dior
designer of dreams, Monet schilder van
het licht, Het fenomeen Frans Hals, Het
huishouden van Jan Steen, Jheronimus
Bosch ‘den duvelmakere’ en Andy Warhol,
de zilveren prins van de Pop Art.
Bijzonderheden: Je kan de lezingen ook los
boeken of in één keer je aanmelden voor alle
lezingen. Datums zijn niet aansluitend, de
lezingen worden afwisselend gegeven in
diverse locaties in Hoevelaken, Nijkerkerveen
en in Nijkerk. Zie onze website voor meer
informatie!

€72,50 | GESCHIEDENIS: DE AGENDA
ACHTER DE OLYMPISCHE
SPELEN
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 19 januari 2022
: 19.30 uur
:3
: Wilson Hoogers
: Corlaer College Nijkerk

Breaking news! Japan deelt geen
condooms meer uit aan atleten. Maar
waarom is dit zo belangrijk? En waren de
Spelen van 1936 niet gewoon pure
reclame voor het Duitsland van Adolf
Hitler?
De Olympische Spelen bestaan al lang,
namelijk sinds de oude Grieken.
Desondanks verdwenen de Spelen en
kwamen ze eind 19e
eeuw weer terug. Dit had echter een heel
ander doel, toch?

€72,50 | GESCHIEDENIS: REVOLUTIES
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 8 maart 2022
: 19.30 uur
:3
: Wilson Hoogers
: Corlaer College Nijkerk

Revolu�es! Grote veranderingen in de
geschiedenis. Misschien ken je ze wel:
Franse Revolu�e, Industriële Revolu�e,
Amerikaanse Revolu�e, Russische
Revolu�e, etc. Wat voor betekenis hadden
deze revolu�es toen, waarom ontstonden
ze en wat hebben ze nog voor betekenis
voor het heden? En mag je in het heden
ook spreken over revolu�es, kijkend naar
historische distan�e?

DIRECT AANMELDEN?
GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL
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KORTE CURSUSSEN: MENS EN MAATSCHAPPIJ
€55 | GROENCURSUS i.s.m. IVN
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 29 september 2021
: 19.30 uur
:9
: diverse IVN docenten
: Corlaer College Nijkerk / op loca�e

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 29 september 2021
: 19.15 uur
:3
: Ary Velstra
: Bibliotheek Hoevelaken

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

In dit jach�ge �jdperk neemt de hoeveelheid
informa�e almaar toe. De methode voor twee
keer zo snel lezen en 3 maal beter onthouden
hee� een goede samenhang dankzij dezelfde
basistechnieken.

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 betre� een
basiscursus over de natuur.

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

€72,50 | POSITIEF OMGAAN MET
STRESS
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 2 november 2021
: 19.30 uur
:4
: Esther Oosterling
: Corlaer College Nijkerk

Veel last van spanning en stress?
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 posi�eve psychologie en
leer in deze cursus op een posi�eve en
gezonde manier omgaan met stress, sneller
rela�veren en minder piekeren. Je leert
technieken om stress beter te hanteren, je
leert anders te denken en je anders te voelen
om eﬀec�ever te reageren op mensen en
situa�es.

LEREN IS VUN

€72,50 | 2 X SNELLER LEZEN EN 3 X
BETER ONTHOUDEN (Najaar)

LEREN IS VUN

€62,50 | DE QUANTUMCOMPUTER
: 16 februari 2022
: 19.00 uur
:2
: Bart Bozon
: Bibliotheek Hoevelaken

Wat zijn mogelijke toepassingen voor
quantumcomputers. We denken nu dat
quantumcomputers maar in een beperkt
toepassingsgebied beter zijn dan klassieke
computers. Wat zijn die toepassingsgebieden?
Wat zijn de problemen en uitdagingen in het
bouwen van quantumcomputers. Het is
namelijk nog helemaal niet zeker of we
werkelijk een quantumcomputer kunnen
bouwen die nu�g zal zijn!
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KORTE CURSUSSEN: MENS EN MAATSCHAPPIJ
€72,50 | 2 X SNELLER LEZEN EN 3 X
BETER ONTHOUDEN (Voorjaar)

€62,50 | DE BIZARRE WERELD VAN
DE NATUURKUNDE

In dit jach�ge �jdperk neemt de hoeveelheid
informa�e almaar toe. De methode voor twee
keer zo snel lezen en 3 maal beter onthouden
hee� een goede samenhang dankzij dezelfde
basistechnieken.

In twee avonden ontdek je hoe de wereld
nu eigenlijk werkt en welke grote vragen er nog
zijn. De huidige stand van de natuurkunde
wordt op een begrijpelijke manier belicht
vanuit twee perspec�even: De wereld van het
kleine en (hoe verrassend) de wereld van het
grote.

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 8 maart 2022
: 19.15 uur
:3
: Ary Velstra
: Corlaer College Nijkerk

€87,50 |DE ZIN EN ONZIN VAN
BELEGGEN (Beleggen voor beginners)
Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 23 maart 2022
: 19.30 uur
:4
: Peter Collignon
: Bibliotheek Hoevelaken

Een korte cursus “Beleggen voor beginners”.
Wat past bij jou? Sparen of Beleggen. Levert
sparen nog wel iets op? Beleggen is risicovol ...
kortom om een goede keuze te maken tussen
sparen en beleggen zou je eigenlijk wel wat
meer willen weten over beleggen.
In vier avonden weet je alles wat je moet
weten om te kunnen beginnen met beleggen.

LEREN IS VUN

LEREN IS VUN

Datum
Aanvang
Aantal lessen
Docent
Loca�e

: 9 maart 2022
: 19.00 uur
:2
: Bart Bozon
: Corlaer College Nijkerk
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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 ac�eve 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 ac�viteiten en thema weken.
Naast de 'gewone' lezingen kent de VUN ook speciﬁeke lezingen zoals: Natuurlezingen,
Lezing & Proeverij, Muzieklezingen, Historische lezingen en Kunstlezingen.

VUN SPECIALS

Zo nu en dan hebben we een vreemde eend in de bijt: de VUN Special!
Wat zijn dat: VUN Specials? Het zijn ac�viteiten die niet direct onder te brengen zijn bij één van
onze categorieën. Denk aan een concert, toneelstuk, een (dag)excursie of een speciaal thema,
zoals Gelderland Herdenkt: 75 jaar bevrijding en de combina�es van natuurlezingen met
een wandeling.
Let op: In deze cursusprogrammagids 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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LEZING & PROEVERIJ
€27,50 | LEZING & PROEVERIJ:
WIJNEN UIT DE NIEUWE WERELD

€27,50 | LEZING & PROEVERIJ:
LIKEUR

De Nieuwe Wijn Wereld ontstond in de 19de
eeuw. Wijnlanden buiten Europa en het
Middellandse Zeegebied worden als Nieuwe
Wijn Wereld landen gezien. In de 16e eeuw
introduceerden de Spanjaarden in Zuid- en
Midden-Amerika de wijnbouw. Waar de wijnen
uit de Oude Wereld volgens ambacht en
tradi�es worden gemaakt, betreedt de Nieuwe
Wereld de wijnmarkt commerciëler en
marktgerichter.

Likeur is een type sterke drank, die vaak zoet
van smaak is en om en nabij de 22% alcohol
bevat hoewel het alcoholpercentage van
sommige soorten likeuren tot 71% (een
Chartreuse-soort) oploopt. Likeuren worden
gebruikt als diges�ef bij de koﬃe en als
ingrediënt in gemengde dranken (cocktails en
longdrinks).

€27,50 |LEZING & PROEVERIJ:
VERSTERKTE WIJNEN

€27,50 |LEZING & PROEVERIJ:
SPECIALE BIEREN

Datum
Aanvang
Gastheer
Loca�e

Datum
Aanvang
Gastheer
Loca�e

Datum
Aanvang
Gastheer
Loca�e

: 14 oktober 2021
: 19.30 uur
: Gerwin Poolen
: Kade 10

: 03 februari 2022
: 19.30 uur
: Gerwin Poolen
: Kade 10

Versterkte wijn is wijn die met alcohol, vaak uit
dezelfde wijn gedes�lleerd, wordt versterkt.
Vroeger wist men al dat een hoger
alcoholpercentage de houdbaarheid
verbeterde. Ook overleefde de wijn beter het
vervoer over lange afstanden, bijvoorbeeld per
schip. Het versterken van wijn wordt in veel
landen toegepast.
Alcoholpercentages liggen bij deze wijnen
boven de 15%. Voorbeelden van versterkte
wijnen zijn sherry of Madeira.

LEREN IS VUN

Datum
Aanvang
Gastheer
Loca�e

: 11 november 2021
: 19.30 uur
: Gerwin Poolen
: Kade 10

: 7 april 2022
: 19.30 uur
: Gerwin Poolen
: Kade 10

Wat is speciaal bier?
Tegenwoordig zie je dat er vaak een scheiding
wordt aangebracht tussen "pils" en andere
soorten bier. Pils is namelijk één van de vele
soorten bier die tegenwoordig verkrijgbaar zijn.
De smaak van speciaal bier is dan ook
ontze�end divers, dit maakt het ontdekken van
nieuwe smaken en bieren dan ook uiterst
interessant. Niet voor niets zie je steeds meer
restaurants bier koppelen aan bepaalde
gerechten in plaats van wijn.
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LEZINGEN – NATUURLEZINGEN
€8,50 | NATUURLEZING:
STEENUILEN

€8,50 | NATUURLEZING: HET REE

Jelle de jong van het IVN Nijkerk komt deze
avond vertellen over de steenuil. De steenuil is
de kleinste uil die in Nederland voor komt. Het
aantal broedparen in Nederland schommelt
rond de 8000 paar.

Deze avond komt Gerard van Heiningen ons
meer vertellen over reewild. Nederland telt
zeker 100 duizend reeën. Overal komen ze
voor: in bossen, akkers, polders en heide.
Reeën zijn sierlijk en elegant. Ze zijn ook
kwetsbaar. Daarom zoeken ze beschu�ng en
rust. Na deze lezing kijk je met andere ogen
naar het ree en weet je meer over hoe er
gewerkt wordt aan een duurzame en gezonde
reeënpopula�e.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 4 oktober 2021
: 19.30 uur
: Jelle de Jong
: ’t Veense Hart

Waarom doet de steenuil het zo goed in onze
omgeving? Om dit uit te leggen zullen
onderwerpen als voedsel en nestloca�es aan
bod komen. Maar ook kijkt hij met de
aanwezigen naar de toekomst van de steenuil.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 25 november 2021
: 19.30 uur
: Gerard van Heiningen
: Bibliotheek Nijkerk

€8,50 | NATUURLEZING: MAG HET
EEN BEESTJE MEER ZIJN?

€8,50 | NATUURLEZING:
NATUURLIJK ETEN

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 10 maart 2022
: 19.30 uur
: Dick Belgers
: ’t Veense Hart

Hoeveel insecten zijn er in Nederland. Nemen
ze toe, nemen ze af? Welke zijn exo�sch!
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 hee� de
klimaatopwarming voor invloed op (nieuwe)
soorten insecten. Zijn ze eigenlijk wel nu�g?

LEREN IS VUN

: 14 april 2022
: 19.30 uur
: Eliza van der Velde
: Bibliotheek Nijkerk

In de lezing hebben we het over natuurlijk eten
door de seizoenen heen. Ieder seizoen kent
zijn eigen kruiden en planten. Deze hebben
een speciale werking op het lichaam, die
aansluit op het seizoen en de natuurlijke,
cyclische fase waarin het lichaam zich op dat
moment bevindt.

Op papier zijn wij gewoon de beste
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LEZINGEN – KUNSTLEZINGEN

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 25 oktober 2021
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: Bibliotheek Nijkerk

Andries Verleur, was een Nederlandse
decora�eschilder, schilder en tekenaar. Hij
wordt gerekend tot de Veluwse schilders. Hij
woonde onder meer in Nijkerk (1920-1931).
Tot de Nijkerkse onderwerpen behoren de
haven, de Grote Kerk en de Kolkstraat. Het
werk ‘Zicht op de haven’ wordt bewaard in
Museum Nijkerk. Naast schilder was hij
verzamelaar van archeologische vondsten. Zijn
schetsboek met het opschri� 1918 –
Archeologisch schetsboek – Andries Verleur
bevat potloodtekeningen van archeologische
vondsten. Dit schetsboek schonk hij in 1929
aan de gemeente Nijkerk.

€8,50 |KUNSTLEZING: LIEFDE IN DE
KUNST
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 14 februari 2022
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: Bibliotheek Nijkerk

14 februari is het Valen�jnsdag, de dag van de
liefde. Vanaf de klassieke oudheid wordt de
liefde vertegenwoordigd in de vorm van de
kleine god Amor (Cupido). In de beeldende
kunst wordt hij zwevend boven de geliefden
uitgebeeld, pijl en boog in de aanslag. Tijdens
de lezing komen de diverse vormen van de
liefde aan bod, zoals de roman�ek, maar ook
de naastenliefde (Caritas) en de Hemelse en
Aardse liefde, aan de hand van markante
voorbeelden uit meer dan twin�g eeuwen
kunstgeschiedenis.

€8,50 |KUNSTLEZING: DIOR
DESIGNER OF DREAMS

€8,50 |KUNSTLEZING: MONET,
SCHILDER VAN HET LICHT

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 7 maart 2022
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: Bibliotheek Hoevelaken

In 1947 star�e Couturier Chris�an Dior in Parijs
een gloednieuw modehuis. Zijn eerste collec�e
is de geschiedenis ingegaan als de ‘New Look’.
De impact was enorm. Vervolgens bleef Dior
de wereld steeds weer verrassen met nieuwe
modelijnen.

€8,50 | KUNSTLEZING: HET
HUISHOUDEN VAN JAN STEEN

Hij wordt gezien als één van de grote meesters
van de zeven�ende eeuw: Frans Hals. Deze in
Haarlem werkzame kunstenaar staat vooral
bekend om zijn levendige schu�ersstukken en
portre�en van �jdgenoten waarbij Hals veel
oog had voor de verschillende
gelaatsuitdrukkingen.

Hoewel Steen vooral bekend staat vanwege zijn
uitbeelding van kroegen waar de drank rijkelijk
vloeide en losbandige huishoudens waarin de
opvoeding van de kinderen erbij ingeschoten
was, zijn de schilderijen van deze meester uit
de 17e eeuw veelzijdiger dan alleen deze
onderwerpen. Hij schilderde ook serieuze
historiestukken met religieuze of
mythologische verhalen als onderwerp.

€8,50 |KUNSTLEZING: JHERONIMUS
BOSCH ‘DEN DUVELMAKERE’

€8,50 |KUNSTLEZING: ANDY
WARHOL, DE ZILVEREN
PRINS VAN DE POP ART

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

LEZINGEN – KUNSTLEZINGEN
€8,50 | KUNSTLEZING: DE
NIJKERKSE BROODSCHILDER,
ANDRIES VERLEUR

€8,50 | KUNSTLEZING: HET
FENOMEEN FRANS HALS

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 21 maart 2021
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: ’t Veense Hart

: 4 april 2022
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: ’t Veense Hart

Bij de naam Jeroen Bosch denken veel mensen
aan zijn schilderijen gevuld met
monsterach�ge wezens. De Bossche meester
maakte deze werken omstreeks het jaar 1500
en zou hiermee een grote vernieuwer van de
kunst worden. Bosch’ werken vol
fantasieﬁguren hebben in de loop der eeuwen
geleid tot vele specula�es over zijn leven en
inspira�ebronnen.

: 14 maart 2022
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: Kade 10

Claude Monet was met recht een schilder van
het licht. Hij was een impressionist pur sang die
met losse penseelstreken een momentopname
perfect wist vast te leggen. Soms schilderde hij
één onderwerp wel �entallen keren met steeds
een ander (zon)licht, zijn schilderijen van de
kathedraal van Rouen zijn hier een bekend
voorbeeld van.
LEREN IS VUN

LEREN IS VUN

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 28 maart 2022
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: Bibliotheek Nijkerk

: 11 april 2021
: 19.30 uur
: Diana Kostman
: Bibliotheek Hoevelaken

Hij was één van de beroemdste personen van
de jaren zes�g: kunstenaar, regisseur, auteur
en manager van de Velvet Underground, Andy
Warhol. Hij werd de zilveren prins van de Pop
Art genoemd en was bekend vanwege zijn
a�eeldingen van beroemdheden (in het
bijzonder Marlilyn Monroe), soepblikken en
colaﬂesjes.
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LEZINGEN – HISTORISCHE LEZINGEN

LEZINGEN – HISTORISCHE LEZINGEN
€8,50 | HISTORISCHE LEZING:
GRAFHEUVELS OP DE
VELUWE

€8,50 | HISTORISCHE LEZING:
VERDWENEN BEDRIJVEN IN NIJKERK
& NIJKERKERVEEN

Wilson Hoogers neemt ons zo'n 6000 jaar mee
terug in de �jd en vertelt ons meer over de
bewoners die toen leefden op de Veluwe in de
omgeving van het hedendaagse Pu�en. In juli
2019 zijn op de Veluwe enkele honderden
poten�ële nieuwe gra�euvels ontdekt.
Daarnaast zijn er ook meerdere vierkante
kilometers van eeuwenoude akkersystemen
ontdekt op de Veluwe.

In 2015 verscheen het eerste deel van het boek
‘Verdwenen bedrijven in Nijkerk en
Nijkerkerveen’, waarin veel bedrijven met grote
namen uit de geschiedenis van Nijkerk werden
beschreven, zoals Callenbach, Tijsseling en de
Gruno. In het tweede deel komen de kleinere
bedrijven aan bod. Juist die wat kleinere
bedrijven, die vaak jarenlang een begrip waren
in onze gemeente, hebben ervoor gezorgd dat
Nijkerk en Nijkerkerveen meegingen in de vaart
der volkeren.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 11 oktober 2021
: 19.30 uur
: Wilson Hoogers
: Kade 10

Meer weten over onze voorouders? Dan is
deze lezing een must.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 28 oktober 2021
: 19.30 uur
: Raymond Beekman
: ‘t Veense Hart

€8,50 | HISTORISCHE LEZING:
OOGGETUIGEN VERSLAGEN VAN DE
NIJKERKSE BEVRIJDING 1945

€8,50 | HISTORISCHE LEZING:
BIOGRAFIE VAN DE
ZUIDERZEE

Datum
Aanvang
Sprekers

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Loca�e

: 1 november 2021
: 19.30 uur
: Anton van Renssen &
Saskia van den Berg
: Bibliotheek Nijkerk

Samen met Museum Oud Nijkerk (Saskia) en
ﬁlmmaker Olaf Koelewijn werkt Anton aan het
vervolg van het videoproject
‘Getuigenverhalen uit 2010’. Het betre� nu
interviews met ouderen die nog kunnen
vertellen over de bevrijding en over de
wederopbouw van Nederland in de jaren
veer�g en vij�ig. Het resultaat van deze
bijzondere verhalen op video met daarbij het
achtergrondverhaal verteld door Anton en
Saskia, kan je deze avond zelf komen ervaren!

: 15 november 2021
: 19.30 uur
: Arie Kok
: Bibliotheek Nijkerk

€8,50 | HISTORISCHE LEZING:
HUIZE HOEVELAKEN
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 29 november 2021
: 19.30 uur
: Aart Veldhuizen
: Bibliotheek Hoevelaken

Huize 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
na�onale kwes�es schreef Huize Hoevelaken
geschiedenis.

€8,50 | HISTORISCHE LEZING:
80-JARIGE OORLOG & DE
REPUBLIEK
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 24 februari 2022
: 19.30 uur
: Wilson Hoogers
: Kade 10

Wilhelmus van Nassau, de (niet meer?)
“Gouden Eeuw”, de Spanjaarden, De VOC en
de grachtengordel. Allemaal voorbeelden van
Nederland in de 16e en 17e eeuw. Maar
waarom is dit zo’n belangrijke periode voor ons
land? Wat gebeurde er? En waarom was
Nederland (lees: de Republiek) zo’n bijzonder
land in deze �jd?

De Allerheiligenvloed van 1170, 850 jaar
geleden, leidde tot een open verbinding tussen
het Almere en de Noordzee. Het zoute water
dat naar binnen stroomde werd bepalend voor
de omgeving – hele dorpen en kastelen
werden opgeslokt – maar ook voor de
geschiedenis van het gebied. Arie vertelt die
geschiedenis in 25 verhalen, waarin mensen
centraal staan.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 20 januari 2022
: 19.30 uur
: Wilson Hoogers
: Bibliotheek Nijkerk

Varen en vechten voor handel. In de
zeven�ende eeuw groeit in Europa de behoe�e
aan luxeproducten van overzee: specerijen,
suiker, koﬃe, thee en porselein. Handelaren
verdringen zich om aan deze vraag te voldoen.
Maar voor kleine ondernemingen zijn verre
reizen naar Azië, Afrika of Amerika kostbaar en
gevaarlijk. Nieuwe compagnieën moeten deze
overzeese handel organiseren.
De VOC en WIC gelden als typische
voorbeelden van Hollands koopmanschap.
Toch dankten ze hun succes niet alleen aan hun
slimme handelstac�ek, maar ook aan hun
agressieve militaire optreden.

€8,50 | HISTORISCHE LEZING: FAKE
NIEUWS &
COMPLOTTHEORIËN
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 31 maart 2022
: 19.30 uur
: Wilson Hoogers
: Bibliotheek Hoevelaken

De Tweede Wereldoorlog is gestart met Fake
News, als Stalin je niet meer mocht, werd je uit
de foto geknipt. Enkele voorbeelden van Fake
News in de geschiedenis. Maar Fake News is
ook van deze �jd. Denk maar aan Donald
Trump of onwaarheden die rondom de
Coronacrisis de wereld in werden geslingerd.
Waarom geloven mensen in
(complot)theorieën en is dit iets van deze �jd,
of juist van alle �jden?

DIRECT AANMELDEN?
GA NAAR WWW.LERENISVUN.NL
LEREN IS VUN

€8,50 | HISTORISCHE LEZING: DE
WEST INDISCHE VERSUS DE
OOST INDISCHE COMPAGNIE

LEREN IS VUN
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LEZINGEN – MUZIEKLEZINGEN
€8,50 | MUZIEKLEZING: THE
RATPACK (JAZZ)

€8,50 | MUZIEKLEZING: NEDERPOP

Ben neemt je mee naar de clubs van Las Vegas
en New York in de jaren ‘50 van de vorige
eeuw. Hoe zat het nou met The Rat Pack én
was hun vriendschap echt zo groot? The Rat
Pack trad in de jaren vij�ig en zes�g vaak op in
Las Vegas. Crooners onder wie Frank Sinatra,
Dean Mar�n, Sammy Davis Jr., Peter Lawford
en Joey Bishop maakten zo van ‘the Sin City’
een populaire bestemming voor shows en
entertainment.

Nederpop muzieks�jl, protestliedjes of
afspiegeling van de Nederlandse cultuur?
Laurens Ham schreef er een boek over en hij
neemt ons op 7 oktober graag mee terug in de
geschiedenis van de Nederpop en laat ons zien
dat het meer was en is dan een muzieks�jl.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 30 september 2021
: 19.30 uur
: Ben van den Dungen
: ’t Veense Hart

€8,50 | MUZIEKLEZING: NABUCCO
EEN OPERA VAN VERDI
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 22 november 2021
: 19.30 uur
: Joeri Deckers
: ’t Veense Hart

Nabucco vertelt het verhaal over de koning van
Babylonië in zijn strijd met de Joden. In een
vlaag van waanzin eist Nabucco om als God te
worden vereerd. Prompt wordt hij getroﬀen
door de bliksem en raakt hij zijn verstand kwijt;
zijn oudste dochter Abigaille, gebrand op
macht, neemt de troon over. Zij veroordeelt
het hele Joodse volk, en daarmee ook haar zus,
tot de dood. Nabucco geneest nog maar net op
�jd van zijn waanzin om het �j te keren.

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 7 oktober 2021
: 19.30 uur
: Laurens Ham
: ’t Veense Hart

€8,50 | MUZIEKLEZING: GENIALITEIT
VAN BACH & ESCHER
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 6 december 2021
: 19.30 uur
: Joeri Deckers
: Bibliotheek Nijkerk

Op het eerste gezicht lijkt er weinig
overeenkomst te zijn tussen de graﬁcus
Maurits Cornelis Escher en de musicus Johann
Sebas�an 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 | MUZIEKLEZING: 50 JAAR
ABBA
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 24 maart 2022
: 19.30 uur
: Interna�onal ABBA Fanclub
: Kade 10

ABBA is een van de succesvolste bands ter
wereld met meer dan 200 miljoen verkochte
albums (en ruim 370 miljoen platen in totaal).
Het succes begon toen ABBA in 1974 het
Eurovisiesongfes�val won met het nummer
Waterloo, 2 jaar na de oprich�ng van de band.

LEREN IS VUN
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LEZINGEN – ALGEMENE LEZINGEN
€8,50 | LEZING: BOERENLIEFDE

€8,50 | LEZING: VOEDING & ADHD

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 4 november 2021
: 19.30 uur
: Mets Julianus
: Bibliotheek Hoevelaken

De Amersfoortse fotograaf Mets Julianus
(1962) volgde een jaar lang met haar camera
het gezinsleven op de boerderij van het gezin
Van Gulik in Stoutenburg-Noord. In dat
uithoekje van de gemeente Amersfoort wonen
Erik en Jet van Gulik met hun kinderen Tim,
Anne en Sara. Ze runnen een veehouderij met
zo’n 60 melkkoeien. Daarnaast worden er
varkens gemest. Natuurlijk ontbreken de
prach�ge foto's die Mets hee� deze avond niet.

DIRECT AANMELDEN?
GA NAAR
WWW.LERENISVUN.NL

Voeding en ADHD, is er een rela�e? Wat kun je
zelf doen!?
Gedrag en voeding, er ontstaat steeds meer
zekerheid dat er een duidelijke rela�e is. Bij
ADHD, maar ook terugtrek en ac�ef gedrag bij
kinderen. Steeds meer ouders willen weten
hoe die rela�e in details is, welke factoren van
invloed zijn, hoe je een nega�eve of hoe je een
posi�eve invloed kunt uitoefenen. Vooral de
vragen van ouders wat ze zelf kunnen doen en
HOE je dat moet doen, komen veelvuldig voor.
Tijdens deze interac�eve lezing wordt er dan
ook aandacht besteed aan bovenstaande
vragen, ondersteund door recente
wetenschappelijke studies

€8,50 | LEZING: HOE VERBETER IK
MIJN CONCENTRATIE?
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

€8,50 | LEZING: EEN AVOND MET
POËZIE – LIEKE MARSMAN,
DICHTER DES VADERLANDS
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 17 januari 2022
: 20.00 uur
: Margreet van Wijk-Sluyterman
: Bibliotheek Hoevelaken

De poëzie van Lieke Marsman (1990), in 2021
gekozen als Dichter des Vaderlands, staat in
deze avond centraal. 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.’
LEREN IS VUN
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: 18 november 2021
: 19.30 uur
: Anne�e ter Heijden
: Bibliotheek Hoevelaken

: 27 januari 2022
: 19.30 uur
: Stefan van der S�gchel
: Bibliotheek Hoevelaken

Mails, appjes, banners, pushberichten,
trending topics en ka�enﬁlmpjes – het is
tegenwoordig moeilijker dan ooit om je langer
dan een paar minuten onafgebroken te
concentreren. Is dat een probleem? Ja, want
concentra�e is onmisbaar om crea�ef en
produc�ef te kunnen werken. Aandachtexpert
en cogni�ef psycholoog Stefan van der S�gchel
helpt je om als winnaar uit de strijd om je
aandacht te komen.
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LEZINGEN – ALGEMENE LEZINGEN
€8,50 | LEZING: ERVEN & SCHENKEN
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 31 januari 2022
: 19.30 uur
: Alerta Schroten (van der Weij
Notariaat)
: Bibliotheek Nijkerk

Op feestjes wordt wel eens gesproken over
testamenten, erven, er�elas�ng en schenken.
Iedereen hee� 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 er�elas�ng? Wat is een schenking op
papier?

€8,50 | LEZING: ONLINE VEILIGHEID
EN PRIVACY
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 10 februari 2022
: 19.30 uur
: SeniorWeb
: ’t Veense Hart

We winkelen, bankieren en zoeken informa�e
online. Het gemak dient de mens, nietwaar?
Pas wel op voor nepmails of schimmige
webshops en geef uw iden�teit niet prijs.
SeniorWeb gee� �ps over onder meer online
winkelen, veilig bankieren, apparaat
beveiliging, veilig interne�en buiten de deur
en over wachtwoorden.

€8,50 | LEZING: VERKEERREGELS
OPGEFRIST!
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 7 februari 2022
: 19.30 uur
: Tanja Bouwman
: Bibliotheek Nijkerk

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de
weg. Aangezien de meeste mensen onder ons
al geruime �jd hun rijbewijs hebben, is het
bijhouden van nieuwe verkeersregels best
las�g, zoals de betekenis van diverse nieuwe
verkeersborden, of "wat betekenen de strepen
op de weg"?
Tanja neemt je mee in deze veranderingen.
Zodat je weer veilig, en verantwoord deel kan
nemen aan het verkeer.

€8,50 | LEZING: PARDON, WAT ZEGT
U?
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

€8,50 | LEZING: LEVENSTESTAMENT

€8,50 | LEZING: VITALER LEVEN

Datum
Aanvang
Spreker

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Loca�e

: 21 februari 2022
: 19.30 uur
: Alerta Schroten (van der Weij
Notariaat)
: Bibliotheek Nijkerk

Wie behar�gt jouw belangen als je dit zelf niet
meer kunt?! Wellicht heb je weleens
nagedacht over wat er gebeurt wanneer je een
zwaar ongeluk krijgt, erns�g 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 uitstekende
par�culiere zorg? Hoe en door wie wordt je
vermogen goed beheerd? Hoe wordt je
onderneming voortgezet? Dan is deze lezing
over het levenstestament een must!

: 17 februari 2022
: 19.30 uur
: Bart Mutsaers
: Kade 10

Vanavond gaan we het hebben over de
onmogelijkheid om elkaar te begrijpen.
We zeggen, praten en vertellen elkaar heel
veel. Maar is het ook mogelijk om elkaar te
begrijpen? Wat gebeurt er eigenlijk als we de
ander iets zeggen? Veel meer dan u denkt of
wenst.

LEREN IS VUN
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: 18 april 2022
: 19.30 uur
: Ellen Abbringh
: 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 al�jd 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 - Regelma�g bewegen.
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€8,50 | BOMEN IN DE STAD

€8,50 | DE NIJKERKSE KANT VAN DE
PUTTENSE RAZZIA

Lezing:
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Wandeling:
Datum
Aanvang
Loca�e

: 27 september 2021
: 19.30 uur
: IVN / Flier Boom Specialisten
: Bibliotheek Nijkerk

: 2 oktober 2021
: 14.00 uur
: Bibliotheek Nijkerk

Bomen in de stad zorgen niet alleen voor een
mooie, natuurlijke aanblik van de stad maar
hebben vooral ook een zeer groot eﬀect op het
welzijn van de stadsbewoners. Bomen hebben
een veel groter belang voor de kwaliteit van de
leefomgeving dan je op het eerste gezicht zou
denken. Niet alleen verfraaien ze de omgeving,
ze kunnen ook een grote bijdrage leveren aan
de verbetering van de vaak slechte
luchtkwaliteit in onze steden. Maar ook
aspecten als hi�estress en wateroverlast
kunnen met behulp van bomen aangepakt
worden. Wist je dat bomen de temperatuur in
de stad wel met 7 graden kunnen verlagen!

: 1 oktober 2021
: 19.30 uur
: Anton van Renssen
: Streams Theater de Breede Beek

Anton van Renssen beschikt over enkele unieke
bronnen die het Nijkerkse verhaal van de
Pu�ense Razzia vertelt: Een interview met de
laatste gijzelaar in het Nijkerkse stadhuis, het
dagboek van burgemeester Bruins Slot en ook
het dagboek van zijn dochter. We staan deze
avond exact 77 jaar later s�l bij de Pu�ense
Razzia!

LEREN IS VUN

€8,50 | GEHEIMAGENTEN OP DE
VELUWE
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 8 november 2021
: 19.30 uur
: Victor van Haeren &
Gerard Gijsbertsen
: Bibliotheek Nijkerk

In de nacht van 14 op 15 september 1944 werd
‘Captain King’ met drie marconisten op een
terrein in de omgeving van Scherpenzeel
gedropt. Zij werden opgevangen door leden
van het verzet. ‘Captain King’ (Sadi Kirschen)
was opgeleid door de SAS, een nog steeds
bestaande, Britse legereenheid die agenten
achter de linies dropten, zodat ze voor het
aanrukkende leger voorbereidende
werkzaamheden konden verrichten. Deze
avond staat in het teken van deze diensten en
hun agenten.

LEREN IS VUN

€8,50 | PETER EN DE WOLF
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 17 december 2021
: 19.30 uur
: Nico Poorter
: ’t Veense Hart

Een lezing voor het hele gezin! Peter en de
wolf is een muzikaal sprookje van de Russische
componist Sergej Proko�ev (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
hee� meegenomen in de wereld achter dit
muzikale sprookje, gaan we natuurlijk ook
samen luisteren naar het hele verhaal!
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€8,50 | BOSBIER EN BOSWIJN

€8,50 | HET NIJKERKS CARILLION

Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

Lezing:
Datum
Aanvang
Spreker
Loca�e

: 25 april 2022
: 19.30 uur
: Wim Ruitenbeek
: Bibliotheek Nijkerk

Excursie:
Datum
Aanvang
Loca�e

: 29 april 2022
: 19.30 uur
: De Grote Kerk

: 21 april 2022
: 19.30 uur
: Bram van de Klundert
: Het Hoevelakense Bos

Sinds zes jaar woont Bram van de Klundert op
een boerderijtje in het Hoevelakense bos en
probeert daar de biodiversiteit te vergroten.
Bram leidt je rond op zijn terrein en vertelt
over de ontwikkeling. Daarnaast kan hij iets
vertellen over de ontwikkelingen in en rond het
Hoevelakense bos en kan hij ingaan op de
perspec�even voor landbouw en natuur in
brede zin.

De opvallende wi�e toren is van heinde en
verre te zien. Beeldbepalend voor Nijkerk. Deze
toren herbergt zelf ook twee unieke
monumenten het carillon en het uurwerk-metspeeltrommel. 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
deelnemers van de lezing uit om op vrijdag
29 april 2022 het carillon met eigen ogen te
komen aanschouwen en aansluiten te luisteren
naar zijn wekelijkse bespeling.
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