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De LVU zoekt vrijwilligers!
Vrijwilliger bij de LVU iets voor u? De LVU zoekt op korte termijn:
•

•

Een vrijwilliger die samen met de huidige verantwoordelijke actief de sociale media ten
behoeve van de LVU te ‘bespelen’. De LVU is op dit moment actief op Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn. Vaardigheid in het werken met sociale media is
noodzakelijk.
De LVU kijkt altijd belangstellend uit naar vrijwilligers die samen met een collega de
cursussen op specifieke terreinen te begeleiden en coördineren. Op dit moment
zoeken wij met name een begeleider voor onze talencursussen.

Bel het bureau of stuur een mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.

Wanneer Corona ons weer dwars zit….
Wanneer Covid-19 ons weer dwars zit, zullen wij proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk
cursussen online voort te zetten via Zoom of Skype!

Extra
Lezing over John Constable
Het Teylers Museum heeft een grote tentoonstelling over de Engelse landschapsschilder John
Constable. De LVU organiseert ter voorbereiding een lezing. Zie onder Kunst en Cultuur.

Lezing over de pottenbakkers van Leiderdorp
In samenwerking met het Leiderdorps Museum organiseert de LVU in november een lezing
over de pottenbakkers van Leiderdorp. Nadere berichten in de volgende nieuwsbrief; let ook
op onze website.

Leer snel en foutloos typen
Veel mensen die regelmatig verslagen, rapporten of artikelen schrijven, vinden de typecursus
die ze gevolgd hebben, heel erg nuttig. Ook u zou veel profijt hebben van zo'n cursus. Na de
herfstvakantie biedt de LVU een professionele typecursus aan. Houd onze website in de gaten
en let op de volgende nieuwsbrief!

Creatief
Oude inheemse WestAfrikaanse schriften
Carolyne de Vries Lentsch geeft opnieuw
een interessante workshop over vreemde
schriften. U kunt uw creativiteit kwijt bij het
maken van een mooi werkstuk met een
schrift uit de Mende Syllabaries (WestAfrika) en daarbij uit een gum een stempel
met Afrikaanse patronen maken. De
docente stelt een uitgebreid cursusboek
beschikbaar met alfabetten, informatie
over de cultuur, uitleg en leuke
opdrachten.
Zaterdag 17 oktober, 9.30 – 13.30 uur.
Klik hier om in te schrijven.

Handletteren
Handletteren is het tekenen van sierlijke
letters in allerlei stijlen, heel anders dan
kalligrafie, schoonschrijven. In de cursus
voor beginners maak je kennis met
verschillende technieken en soorten
letters en werk je schetsen op papier uit
tot kunstwerkjes, zoals wenskaarten of
posters.
Voor beginners biedt de LVU de cursus
Handletteren 1.0 aan. De eerste van 8
lessen is op woensdag 28 oktober, 11.00
– 13.00 uur. Schrijf hier in.
In de cursus voor gevorderden verdiept u
uw vaardigheden met nieuwe technieken.
U maakt een ontwerp op papier en werkt
dat uit op andere ondergronden.
Voor gevorderden is er de cursus
Handletteren 2.0 (8 lessen). De eerste les
is op woensdag 28 oktober, 13.30 –
15.30 uur. Hier kunt u inschrijven.

Japans boekbinden
GEWIJZIGDE DATA
Met zeer eenvoudige middelen, met name
gekleurd draad, kunt u met de Japanse
boekbinding boekjes maken met een kaft
tot een echt boekje. In de eerste les maakt
u een met boekbinderslinnen beklede
band, en - om de techniek alvast te
oefenen - ook een Japans boekje met een
papieren band. In de tweede les werken
we het boek met de linnen band af en
maken we een tweede boekje met
papieren band met behulp van een andere
Japanse steek.
De twee lessen zijn op maandag 26
oktober en maandag 2 november, 14.00
– 16.30 uur. Schrijf hier in.

Mens & Maatschappij

Schrijf je familiegeschiedenis
Tijdens het onderzoek naar je familiegeschiedenis kom je vaak leuke dingen
tegen, die je met anderen zou willen
delen. In deze nieuwe cursus van 5 lessen
verkennen we met elkaar de mogelijkheden voor het (be)schrijven en publiceren van onze onderzoeksresultaten,
o.m. door een paar schrijfoefeningen, die
u ook met elkaar deelt en bespreekt.
De eerste les is op woensdag 7 oktober,
10.00 – 12.00 uur.
Hier kunt u inschrijven.

Arduino, het elektronische
‘lego’
Arduino is een computerplatform,
waarmee u uiteenlopende zaken kunt
aansturen, zoals plantenbewatering, een
klok, een thermometer, een elektronische
nieuwsbrief, enz. De Arduino vertaalt
signalen van schakelaars, licht- of
temperatuursensoren, bewegings- of
afstandsmeters e.d. in actie van motoren,
lampjes, pompjes en wat al niet. In de
Arduino-basiscursus leert u hiermee
werken.
De cursus (5 lessen) begint op maandag
12 oktober, 19.30 – 21.30 uur.
Schrijf hier in.

Moderne filosofie: de geest uit
de fles
In zijn boek De Geest uit de Fles laat Ger
Groot zien en horen hoe wij, zelfbewuste
én onzekere mensen aan het begin van
de 21e eeuw, zijn geworden wie we zijn.
Sinds Descartes is 'de geest uit de fles'.
De filosofie van de afgelopen vier eeuwen
laat zich beschrijven als één lange
worsteling met de erfenis van de religie.
Niet alleen de filosofie, maar de hele
cultuur is van die worsteling doordrongen.
In 6 bijeenkomsten bespreken we het
boek en leert u alles over de moderne
filosofie. De Geest uit de Fles is een
prachtig lees-, kijk- en luisterboek, met
bijpassende website.
De cursus start op dinsdag 27 oktober,
19.30 – 21.30 uur.
Klik hier om in te schrijven.

Mohamed – Perspectieven op
de Profeet
Opnieuw biedt de LVU een cursus aan
over één van de meest besproken
onderwerpen van deze tijd: de islam.
Ditmaal staat de profeet Mohammed
centraal. Aan de hand van het boek
Mohamed – perspectieven op de Profeet
van Christian Lange wordt de
beeldvorming over de profeet vanuit
islamitisch, christelijk en seculier
perspectief besproken en wordt ingegaan
op de vraag waarom discussies over de
profeet Mohammed vaak gepaard gaan
met zulke sterke emoties. De cursus is
geschikt voor mensen met en zonder
kennis van de islam.
De eerste van 3 lessen is op woensdag 4
november, 19.45 – 21.45 uur.
U kunt hier inschrijven.

Kunst & Cultuur

Christo, de kunstenaar die
gebouwen inpakte
Christo, voluit Christo Vladimirov
Javacheff, overleden op 31 mei van dit
jaar, was beeldhouwer en
installatiekunstenaar. Hij werd bekend
vanwege de ‘inpakkunst’ samen met zijn
vrouw Jeanne-Claude Denat de Guillebon.
Voorbeelden zijn de Pont Neuf in Parijs,
de Rijksdag in Berlijn en het Central Park
in New York. Voor hun moest kunst
toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Zij bekostigden hun projecten uit de
verkoop van hun werk. Christo zou dit jaar
de Arc de Triomphe inpakken. Dat gaat
alsnog gebeuren in 2021.
Lezing, vrijdag 16 oktober, 14.30 – 16.30
uur. Hier kunt u inschrijven.

John Constable, de grote
Engelse landschapsschilder
John Constable (1776 - 1837) behoort
zonder enige twijfel tot de grootste
landschapsschilders - misschien was hij
wel de grootste. Zijn landschappen
getuigen van zijn opvatting dat 'painting
another word for feeling' is. Het landelijk
gebied van Suffolk waar hij werkzaam
was, noordoostelijk van Londen, wordt
ook wel aangeduid als 'Constable
country'. Hij liet zich inspireren door
Hollandse meesters als Ruysdael.
Deze lezing is een goede voorbereiding
voor een bezoek aan het Teylers Museum
te Haarlem, waar de grote Constabletentoonstelling nog tot 31 januari 2021
loopt.
Woensdag 4 november, 14.00 – 15.30
uur. Hier kunt u inschrijven

Diana de Wild’s cyclus over
Romeinen langs de Rijn
Vanaf het midden van de eerste eeuw na
Christus vormde de Rijn de grens van het
Romeinse Rijk. In forten langs de rivier
voor de grensbewaking woonden
Romeinse soldaten, afkomstig uit alle
delen van het Romeinse Rijk. Omdat de
forten, zoals Matilo (foto: Nederlandse
Limes Samenwerking) en de daarbij
ontstane dorpjes in behoorlijk natte
gebieden lagen, zijn veel bijzondere
vondsten bewaard gebleven, waaronder
leren sandalen en houten kinderspeelgoed. Op de tentoonstelling Romeinen
langs de Rijn in het Rijksmuseum van
Oudheden ziet u er daarvan 300.
Drie lezingen, op dinsdag 3, 10 en 17
november, 10.00 – 12.00 uur, en één
museumbezoek op dinsdag 24
november, 10.30 uur. Hier kunt u
inschrijven.
U kunt er óók voor kiezen alleen de
lezingen bij te wonen. Schrijft u dán hier
in.

Culinair
Info culinair
Neem een kijkje op de website wat erop
het gebied Culinair te vinden is.
Informatie

Ontspannen & Bewegen
Yoga, Tai Chi, Bewust bewegen
U kunt altijd instromen in de
ontspannende bewegingscursussen van
de LVU. (Easy Hatha) Yoga op
maandagochtend, dinsdagavond en
woensdagochtend, Tai Chi op
zaterdagochtend, Bewust bewegen op
maandagmiddag. Informeer bij ons
bureau.

Talen
Uw talenkennis opfrissen en
uitbreiden?
U denkt er al een tijd over om uw schoolEngels of school-Frans eens op te frissen,
of Italiaans te leren. De LVU biedt een
mooi pakket talencursussen aan, waarin u
dat kunt doen en uw kennis kunt
vergroten. Het is mogelijk om in te
stromen in onze lopende cursussen, maar
dat vraagt wel even contact met een van
onze docenten om vast te stellen welke
cursus voor u geschikt is. Ons bureau is
graag bereid om dat contact te regelen en
zo te zorgen voor zorgvuldige instroom.

Het Cambridge First Certificate halen?
Het Cambridge First Certificate is een
internationaal hooggewaardeerd diploma
op B2-niveau dat u verkrijgt na succes op
het officiële examen, dat door de British
Council wordt georganiseerd. U kunt zich
hierop bij de LVU voorbereiden in een
cursus van 30 lessen. Daar moet serieus
worden aangepakt, met 6 uur huiswerk in
de week.
De eerste les is op donderdag 29
oktober, 19.15 – 21.15 uur. De
inschrijving is nog open.
Klik hier om in te schrijven.

Een goed boek lezen én erover praten,
in de leeskringen van de LVU
De LVU organiseert leeskringen die eens per maand bij elkaar komen en onder leiding van
een docent(e) een boek bespreken. Natuurlijk zijn er Leeskringen Nederlandse literatuur.
Deze komen bijeen op dinsdag- en woensdagavonden. U kunt nog instromen. Het bureau kan
u daarover informeren.
De LVU heeft ook Engelse en Franse leeskringen. Terwijl u praat over de boeken, oefent u
direct het converseren in Engels of Frans.
De Leeskring Engelse literatuur is op dinsdagavonden; de eerste bijeenkomst is op dinsdag
13 oktober, 19.00 – 21.00 uur. Schrijf hier in.
Op donderdagochtenden organiseert de LVU een Leeskring Frans(talig)e literatuur. De eerste
bijeenkomst is op donderdag 15 oktober, 10.00 – 12.00 uur. Hier kunt u inschrijven

Agenda
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10.00-12.00
14.30-16.30
09.30-13.30
14.00-16.30
19.30-21-30
11.00-13.00
13.30-15.30

Fotobewerking met GIMP
Schrijf je familiegeschiedenis
Arduino Basiscursus
Leeskring Engelse literatuur/
Reading Group English Literature
Leeskring Frans(talige) literatuur
Christo, een hommage
Oude inheemse West-Afrikaanse schriften
Japans boekbinden
Moderne filosofie: De Geest uit de Fles
Handletteren 1.0
Handletteren 2.0

Di
Wo
Wo
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03-11
04-11
11-11
14-11

10.00-12.00
19.45-21.45
19.30-21.30
09.30-13.30

Romeinen langs de Rijn
Mohamed – Perspectieven op de Profeet
Grafisch vormgeven met Scribus
Chinees schrijven

Contact
Adres: Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp
Email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl
Telefoon: 071-5411732
- Telefonisch bereikbaar op maandag 09:30-12:00
- Tijdens deze coronatijden kunnen wij niet garanderen dat iemand van ons aanwezig is op kantoor. Stuurt u
ons a.u.b. een email met uw vraag/opmerking en uw telefoonnummer.
Cursusprogramma te vinden op www.volksuniversiteitleiderdorp.nl
Cursusboekje in de bus ontvangen? Stuur een email aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl
Afmelden voor de Nieuwsbrief: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl
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