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Nijkerk, 18 januari 2021 
 
 
Beste cursisten, docenten, gastsprekers & vrijwilligers, 
 
Zoals u allen weet is de lockdown verlengd t/m 9 februari 2021. Afgelopen week hebben we als bestuur 
onze activiteiten onder de loep genomen en gekeken of en hoe we in deze periode toch verder kunnen. 
 
Wij zijn net als u afhankelijk van de informatie die ons via het nieuws bekend wordt gemaakt. Op dit 
moment kunnen ook wij alleen maar voor de korte termijn plannen en is het risico aanwezig dat we 
deze plannen na 9 februari opnieuw moeten bijstellen. Wij vertrouwen op uw begrip in dezen. 
 
In deze brief informeren wij u graag over de plannen die wij hebben gemaakt voor de komende periode. 
Zodra er ontwikkelingen zijn gaan we als VUN wederom kijken naar de opties. Wij zullen u hierover zo 
goed mogelijk informeren via de website, email en social media-sites van de VUN.  
 
We hebben besloten om al onze activiteiten tot en met 14 februari te annuleren. Dit geeft ons een paar 
dagen extra om weer te kunnen opstarten als we hopelijk na 9 februari weer samen mogen komen. Als 
VUN hopen we vanaf 15 februari weer fysiek bij elkaar te mogen komen. 
 
 
Taalcursussen 
Al onze taalcursisten ontvangen deze week een aanvullende email waarin wij hen en hun docenten een 
aantal opties bieden voor het voorzetten van de lessen. In deze mail noemen we alleen de twee opties 
in hoofdlijnen. In de mail die hierop volgt staan de opties nader uitgewerkt waarin meerdere keuze en 
opties worden meegenomen. Het gaat te ver om in deze algemene brief hier uitgebreid op in te gaan. 
 
De 2 opties waarover wij u gaan informeren zijn: 
 

1. Uw lesgroep kiest ervoor om de lessen voor nu te hervatten middels videobellen. Bijvoorbeeld 
via Skype, Microsoft Teams of Zoom.  
 
Zo ver ons bekend kennen Skype en Teams geen beperking op de duur van de bijeenkomst en hebben die de 
mogelijkheid om ook als je de software niet op de pc/laptop hebt staan als gast via een browser in te loggen. 
 

2. Uw lesgroep kiest ervoor om de lessen te hervatten zodra de lock down is opgeheven en fysieke 
lessen weer zijn toegestaan. 
 

Korte cursussen 
 
Fotografiecursussen 
Er stond nog 1 les van de beginnerscursus fotografie gepland op dinsdag 15 december 2020. Deze zullen 
wij in overleg met de docent en cursisten verplaatsen.  
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De gevorderdencursus stond gepland met als startdatum 5 januari 2021. Voor dit seizoen komt deze 
cursus te vervallen. Als u hiervoor ingeschreven stond, ontvangt u hierover nader bericht.  
 
Literatuurcursus 
De literatuurcursus heeft twee data 14 januari en 11 februari 2021. Wij gaan in overleg met de cursisten 
en docente op zoek naar twee alternatieve datums. Zodra we deze alternatieve datums hebben 
gevonden voor deze cursus zullen wij de deelnemers per email informeren. 
 
Leren kijken naar kunst 
De eerste twee lessen van deze cursus staan gepland op 9 en 16 februari. Wij gaan in overleg met de 
docente op zoek naar twee nieuwe datums voor deze lesavonden en de eerste lesavond zou dan in 
maart 2021 zijn, waarmee wij de kans hopen te vergroten dat deze cursus alsnog dit voorjaar kan 
starten. 
Cursisten worden per mail nader geïnformeerd zodra er meer bekend is. 
 
2 x sneller lezen en 3 maal beter onthouden 
Deze cursus annuleren wij voor dit seizoen. We zullen ingeschreven cursisten nader informeren per 
mail. We zullen deze cursus volgend seizoen opnieuw aanbieden in ons programma. 
 
De zin en onzin van beleggen (beleggen voor beginners) 
Deze cursus staat gepland om in maart 2021 te starten. Voor nu blijft deze cursus staan zoals gepland en 
zal deze bij voldoende deelname doorgaan als de corona maatregelen het toestaan. Het is nu nog te 
vroeg om over deze cursus een definitieve beslissing te nemen. 
 
Koloniaal verleden van Nederland 
Deze cursus heeft inmiddels het minimaal aantal deelnemers behaald en staat gepland om in maart 
2021 te starten. Als de corona richtlijnen het toelaten zal deze cursus wat betreft de VUN dan ook 
gewoon starten.  
 
 
Lezingen 
De onderstaande lezingen welke gepland stonden tot en met 14 februari zijn wij voornemens te 
verplaatsen naar een andere datum, hierover gaan wij de komende weken in overleg met onze 
docenten/gastsprekers en locaties. Ingeschreven deelnemers worden hierover geïnformeerd per mail. 
 

• Verdwenen bedrijven in Nijkerk en Nijkerkerveen (stond gepland voor 11 januari) 
Stond gepland op 5 november 2020, is verplaatst naar 11 januari 2021  

• Grafheuvels op de Veluwe (stond gepland voor 14 januari) 

• Biografie van de Zuiderzee (stond gepland voor 18 januari)  

• WIC versus VOC (stond gepland voor 25 januari) 

• Opfriscursus verkeersregels (stond gepland voor 28 januari) 
 
De volgende lezingen worden definitief geannuleerd want hiervoor zijn te weinig inschrijvingen 
ontvangen. Wij hebben besloten deze lezingen of naar het volgende seizoen te verplaatsen of helemaal 
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te laten vervallen. Als u hiervoor ingeschreven hebt, ontvangt u per mail nader bericht. 
 

• Ouderdom in de middeleeuwen (1 februari) 

• Versterkte wijnen (4 februari) 

• Voeding & ADHD (11 februari) 
 

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 15 februari 2021 
Positief als we proberen te blijven gaan wij 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 
voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Meer informatie volgt zoals hierboven aangegeven. 
 
Wij zien er naar uit u over binnenkort weer als onze cursisten, docenten, gastsprekers en vrijwilligers 
welkom te heten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VUN 
 
 


