Nijkerk, 14 december 2020

Beste cursisten, docenten, gastsprekers & vrijwilligers,
Hedenavond zijn er door de overheid nieuwe maatregelen getroffen welke ingaan op 15 december
2020. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 19 januari 2021. Helaas treffen de maatregelen ook de
activiteiten van de VUN.
Als bestuur gaan wij de komende periode alle lezingen en lessen verplaatsen naar nieuwe data. Wij
zullen u hierover zo goed mogelijk informeren via de website, email en social media sites van de VUN.
Wij zijn net als u afhankelijk van de informatie die ons via het nieuws bekend wordt gemaakt. Wij
begrijpen dat het vervelend is dat wij u nu niet direct een alternatief en/of oplossing kunnen bieden.
Echter we vragen u om begrip en geduld in dezen. Omdat ons bestuur uit enkel vrijwilligers bestaat,
blijven wij ons uiterste best doen om naast onze dagelijkse werkzaamheden en ons gezinsleven ook de
activiteiten van de VUN voor u te organiseren.

15 december 2020 t/m 19 januari 2021
Alle activiteiten van de VUN zijn voor deze periode geannuleerd. Hieronder vermelden wij wat dit
betekent voor uw cursus of lezing.
Taalcursussen
Wij onderbreken de taalcursussen tot en met 19 januari 2020. Vooralsnog gaan wij ervanuit dat we na
deze periode op de gebruikelijke lesavonden en tijden weer verder met de lessen. Het enige verschil is
dat hierdoor de laatste lessen 3 weken later zullen zijn dan gepland. Dit in combinatie met de 2 weken
die we eerder dicht zijn geweest, betekent dat uw taalcursus in totaal 5 weken later eindigt dan
gepland.
Fotografiecursussen
Er staat nog 1 les van de beginnerscursus fotografie gepland voor dinsdag 15 december 2020. Deze
zullen wij in overleg met de docent verplaatsen.
De gevorderdencursus staat gepland om op 5 januari 2020 te starten. Ook hier zullen wij in overleg met
de docent nieuwe data voor gaan zoeken. Zodra meer bekend is, informeren wij u hierover.
Literatuurcursus
De literatuur cursus heeft een bijeenkomst staan op 14 januari 2021. Zodra we een alternatieve datum
hebben gevonden voor deze bijeenkomst zullen wij de deelnemers per email informeren.
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Lezingen
De onderstaande lezingen zijn wij voornemens te verplaatsen naar een andere datum, hierover gaan wij
de komende weken in overleg met onze docenten/gastsprekers en locaties.
Verdwenen bedrijven in Nijkerk en Nijkerkerveen
Stond gepland op 5 november 2020, is verplaatst naar 11 januari 2021 maar deze zal wederom
verplaatst worden.
Grafheuvels op de Veluwe
Gepland op 14 januari 2021. Wij gaan op zoek naar een nieuwe datum in overleg met gastspreker en
locatie
Biografie van de Zuiderzee
Gepland op 18 januari 2021. Wij gaan op zoek naar een nieuwe datum in overleg met gastspreker en
locatie
De verplaatsing van de lezingen zijn onder voorbehoud dat onze gastsprekers en/of locatie beschikbaar
zijn op een nieuwe datum. Hierover informeren wij de deelnemers van de specifieke lezing via een
separate email zodra er meer bekend is. Nog niet ingeschreven? Hou dan onze website in de gaten voor
meer informatie.
Vanaf 20 januari 2021
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij vanaf deze datum onze cursussen en lezingen weer volgens
programma kunnen gaan geven. Mocht dit anders worden, dan stellen wij u hiervan wederom op de
hoogte.
Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij vertrouwen er op u met dit schrijven
voldoende geïnformeerd te hebben.
Ondanks alle beperkingen hopen wij toch dat u een fijne kerstdagen mag door brengen en 2021 in
goede gezondheid mag gaan beleven.
Wij zien er naar uit u over binnenkort weer als onze cursisten, docenten, gastsprekers en vrijwilligers
welkom te heten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VUN
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