
 

BUS-avonden 2022 

 

• 17-01-2022 Vakantie en reizen; wat zijn de plannen? 

• 07-02-2022 Hoe creëren we meer groen in onze woonomgeving ? 

• 28-02-2022 Omnivoor, flextariër, vegetariër of veganist ? 

• 21-03-2022 Wat doet een feest met ons? 

• 11-04-2022 (20:00-20:30 uur Algemene Leden Vergadering)  Doos van Pandora 

 

• 09-05-2020 Het jaarlijkse BUS-uitje (nadere informatie volgt) 

  

• 26-09-2022 Vrijwilligerswerk 

• 17-10-2022 Debat (nadere informatie volgt) 

• 07-11-2022 Hoe zien we onze persoonlijke toekomst ? 

• 28-11-2022 Kunnen we alles alleen of hebben we elkaar nodig?  

• 19-12-2022 Terugblik op 2022 

Locatie: Grandcafé Van der Eem, St. Jorisplein 10, 7061CN Terborg,    

Aanvangstijd: 20:00 uur 
 

BUS werkt aan: 

• Positieve instelling ten opzichte van het spreken in het openbaar. 

• Het overwinnen van spreekangst, dat wordt spreekvreugde. 

• Non-verbaal gedrag, houding, beweging, gebaren, oogcontact enz. 

• Verbaal gedrag, stemgebruik, volume, tempo, intonatie, articulatie enz. 

• Opbouw toespraak, structuur, begin, middenstuk en slot. 

• Jezelf blijven verbeteren in het spreken, gewoon door het regelmatig te doen. 

 
De redekunst heeft grote vormende waarde. 

 
Even geen onderwerp? Misschien zit hieronder wat voor u tussen: 

 
Zorg/mantelzorg,    Media, Kinderoppas; certif icering noodzakelijk?,    Advocatenkeuze,     Solidariteit,     Wat 
gebeurt er met je verworven kennis na je pensioen?,     Toekomst en energie,     Internet; zegen of  overdosis 
informatie?     Heel veel vrienden op ‘social media’ zoals Facebook, Twitter enz. wat zegt dat?,     Hoe krijgen we 

kinderen achter de computer vandaan en moet dat?,     Schaliegas schadelijk?,     Broodfonds,     
Overheidsbezuinigingen,     Feestvieren in Nederland,     Alfahulp; zegen of  vloek?     Monocultuur in de landbouw 
en verdwijnende gewassen.     Fastfood en slowfood,     Timemanagement,     Vergrijzing,     Recycling,     

Woningmarkt,     Toestand in de wereld,   De nieuwe tijd; wordt alles anders?,    Kant en klare maaltijden;  de 
toekomst?,    Huis kopen of  huren?,     Sparen of  beleggen?,     De natuur,     Vakantie vieren,     Nederland; 
waterland,     Groenten, wijn en vlees van de boer of  toch maar naar de winkel?,     Langer doorwerken?,     Een 

drone overal inzetten?    Duurzame energie en economie; wat als ons aardgas op is?   Sparen voor je pensioen, 
hoe doe je dat?   Hebben we invloed op het klimaat?   Toestand in de wereld, Kant en Klare maaltijden , de 
toekomst?, 3e wereld; problemen, uitdagingen of  kansen?,  Kant en Klare maaltijden , de toekomst?, Hoe sta ik zelf  

in het digitale tijdperk?, Techniek en de toekomst, Internet-winkel of  toch maar naar de Buurtsuper?, Goedkoop, 
duurkoop of  miskoop, Werken om te leven of  leven om te werken? Levensgenieten; hoe doe je dat? Beleggen in 
olie en gas of  in wind- en/of  zonne-energie?  Huisarts; zakenman of  beroep met roeping?  Gaan we ooit naar 

Mars? Moeten we contant geld afschaf fen? Buurtpreventie, noodzaak of  uit angst geboren? Hoe stimuleer je 
sporten bij mensen die daar niet van houden? Nooit alcohol; saai? Gaan / Moeten we van het gas? Wat is humor? 
Zomertijd afschaf fen? Robot in de zorg? Insecten in plaats van vlees?  Kijkje in de toekomst. De rode draad in mijn 

leven. Wat heef t 20xx gebracht? Hoe nu verder met de auto van de toekomst; alles elektrisch of  ook…Toekomstig 
energiegebruik. We kunnen er niet om heen; de boerensector. Bewegen tot je “omvalt” is dat gezond? Over 
automatisering gesproken. De f inanciële toestand in de wereld.  


