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VEILIG BIJ DE LVU: 
EEN MOMENT VAN AANDACHT VOOR DE CORONA-REGELS 

 

Onder de nieuwe strengere regels kan het cursusprogramma van de LVU doorgaan. Maar wij 

moeten allen de regels zo goed mogelijk naleven. Wij vragen u dringend om daaraan mee te 

werken. 

Om de coronaregels te raadplegen [klik hier] 

Er is ook goed nieuws! 
 

Onze cursussen gaan gewoon door,  

En als het even wat moeilijker gaat dan schakelen wij snel over Zoom of Skype. Veel 

docenten hebben zich daar al op voorbereid. 

https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=78042d9f44&e=68b9c96089


 

Maakt u zich druk om dit soort digitale hulpmiddelen? Hoeft niet, het gaat makkelijker 

dan u denkt, zelfs op een smartphone. En u kunt altijd onze hulp inroepen. 

Dus? Gewoon doorgaan en gezond blijven. 

Als u belangstelling heeft voor een korte cursus Zoom, bv 1 uur, stuurt u dan een email 

naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl waarin u uw naam, telefoonnummer en de 

apparatuur waarmee u werkt (laptop, tablet, smartphone) vermeldt. 

 

 

9E GROOT LEIDERDORPS DICTEE 

DIT JAAR GEHEEL ONLINE 

 

 

Dit jaar organiseert de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), in nauwe samenwerking met de 

gemeente, het Groot Leiderdorps Dictee voor de negende keer. Dat zal zijn op 

woensdagavond 18 november, 20.00 uur. De regels die zijn gesteld vanwege de corona-

pandemie maken het echter niet mogelijk om, zoals de traditie wil, de deelnemers bij elkaar te 

brengen in het gemeentehuis van Leiderdorp. Om die reden zullen belangstellenden 

uitsluitend online aan het dictee kunnen meedoen. De burgemeester van Leiderdorp, mw. 

Laila Driessen-Jansen, zal het dictee, ook al weer voor de negende keer, voorlezen in het 

gemeentehuis en de deelnemers zullen de tekst via live stream kunnen horen en hun werk 

vervolgens digitaal insturen. 

Het Groot Leiderdorps Dictee heeft dit jaar een groot verlies geleden, doordat Tanneke 

Schoonheim afgelopen augustus volkomen onverwacht is overleden. Tanneke Schoonheim, 

die onder veel meer voorzitter was van de Spellingscommissie van de Nederlandse Taalunie, 

heeft vijf jaar gezorgd voor prima dicteeteksten en het nakijken van het werk van de 

deelnemers op soepele en milde wijze geleid. De LVU is blij een goede opvolger voor haar 

gevonden te hebben in Wouter van Wingerden, taalkundige en lid van de Spellingscommissie. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de LVU met een mailbericht aan 

info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.  

 

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 alleen of samen met een 

collega de cursussen op specifieke terreinen, zoals talen, kunst en cultuur, e.d. willen 

opzetten, begeleiden en coördineren. Ook zoeken wij mensen die bereid zijn om een 
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of twee dagdelen op ons bureau aanwezig te zijn om docenten en cursisten bij te 

staan en informatie te verstrekken aan belangstellenden. 

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

 

Splinterlaan 156, 2352 SM  LEIDERDORP 

Tel: 071-5411732      Email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

 

 

 

Extra 

 

De LVU spant zich in om het cursusprogramma te vernieuwen en uit te breiden. Een recent 

voorbeeld is de lezing over Constable, die wij in de vorige nieuwsbrief konden aankondigen. 

Wij zijn blij dat wij ook in deze nieuwsbrief de start van enkele nieuwe cursussen kunnen 

melden:  

• Direct na de herfstvakantie begint een 13-delig typecursus voor volwassenen: Snel en 

goed leren typen. 

• Ook in de week na de herfstvakantie hebben wij een avondcursus Engelish 

conversation at Pre intermediate Level op het programma gezet, speciaal voor 

degenen die zich overdag vanwege werk of andere redenen moeilijk vrij kunnen 

maken. 

• Al vóór de herfstvakantie begint een ‘stoomcursus’ Dutch Elementary 1a, met 2 

lessen per week, voor diegenen die pas in ons land gekomen graag de taal snel willen 

leren. 

Nadere informatie over deze cursussen vindt u hieronder. 

 

Creatief  
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Grafisch vormgeven met 

Scribus 

 

Scribus is een gratis Open Source 

programma waarmee U professioneel 

drukwerk als advertenties, folders, 

posters, en tijdschriften kunt opmaken. In 

deze cursus leert u de belangrijkste 

functies van Scribus. Hierna kunt u direct 

aan de slag en uw eigen documenten 

opmaken. 

Er zijn zes laptops aanwezig met 

geïnstalleerde software. U mag uiteraard 

ook uw eigen laptop meenemen. 

 

Drie lessen, start woensdag 11 november, 

19.30 – 21.30 uur. 

Hier kunt u inschrijven. 

  
 

 

 

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. 
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Japans boekbinden 

GEWIJZIGDE DATA EN TIJDEN! 

 

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. 

  
 

 

Chinees schrijven. 

 

In deze workshop leert u hoe u Chinees schrijft op basis van verschillende handschriften, 

waaronder uw eigen handschrift, unciaal – een Romeins schrift uit de antieke tijd -, italic of 

Romeinse kapitaal geïnspireerd op het werk van de bekende kalligraaf Ben Aalbers. 

 

De workshop wordt gegeven door Carolyne de Vries Lentsch op zaterdag 14 november, 9.30 

– 13.30 uur. Schrijf hier in.  

 

Boekbinden zonder lijm 

 

GEWIJZIGDE DATUM EN TIJD! 

 

In deze workshop leert u een toegankelijke techniek, die u ook thuis kunt gebruiken door 

eenvoudigweg met papier, naald en draad te werken.  In deze lijmloze binding worden de 

katernen niet alleen met koordjes aan elkaar verbonden, maar ook direct aan de papieren 

band. De koordjes zijn zichtbaar aan de buitenkant en dus ook decoratief. U maakt een A6-

notitieboekje met vijf katernen en een papieren band. De docente zorgt voor papier en 

koordjes, en deelt ideeën voor het afwerken van het notitieboekje. Na afloop ontvangt u een 

setje materiaal om thuis met deze techniek een miniboekje te maken. 

 

De workshop vindt plaats op maandag 16 november, 14.00 – 16.30 uur. Hier kunt u 

inschrijven. 
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Stempels maken (Kerstspecial) 

GEWIJZIGDE DATUM EN TIJD! 
  

In deze workshop leert u zelf stempels te maken met 

speciaal stempelrubber en met gutsen zoals u die ook 

voor linoleum zou gebruiken. U krijgt informatie over 

grafische technieken. Ter inspiratie sluiten we aan bij de 

Kerstdagen: maak uw eigen kerstkaarten en 

cadeaulabels. U gaat naar huis met zelfgemaakte 

stempels, afdrukken op mooi papier en een 

stempelkussentje, zodat u thuis ook aan de slag kunt. 

 

De workshop is op maandag 30 november, 14.00 – 

16.30 uur. Hier kunt u inschrijven. 

  
 

 

Mens & Maatschappij  

 

 

NIEUW: Snel en goed leren typen - 

Typecursus voor volwassenen 
 

Kost het typen van een verslag, notitie of email u te veel 

tijd? Zoekt u zich suf naar de juiste lettertoets op uw 

toetsenbord? Leer in 13 lessen snel en blind typen met 

10 vingers en type voortaan moeiteloos uw teksten. 

Onder begeleiding van de docente volgt u 13 klassikale 

lessen van 45 minuten en oefent u thuis met behulp van 

het speciale online lesprogramma, TypeTrainer. In 13 

weken leert u typen op de “10-vingers-blind”-manier, en 

sluit u af met een examen (indien gewenst). Uw 

typedocent begeleidt u persoonlijk tijdens de lessen. 

Korte instructievideo’s en uitgekiende type-oefeningen 

helpen u bij het thuis-oefenen, waarvoor u ongeveer 15 

minuten per dag nodig heeft. En met de speciale online 

typespelletjes kunt u uw typesnelheid verhogen. 

U heeft thuis een computer (desktop of laptop) met 

internet nodig. Neem uw eigen laptop mee naar de les. 

Stelt u zich in verbinding met het LVU-bureau als u niet 

beschikt over een laptop. 

 

De eerste les van deze cursus is op maandag 26 

https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=a950057be2&e=68b9c96089


 

oktober 2020, 20.00 – 20.45 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  
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100 meesterwerken van Hollandse en 

Vlaamse kunst 1350 - 1750 

De 'CODART Canon van de Lage Landen' 
 

Het digitaal netwerk CODART is in 1998 opgezet voor 

museumconservatoren die, waar ook ter wereld, oude 

kunst uit de Lage Landen beheren. CODART is 

uitgegroeid tot een gerenommeerde gids voor musea en 

tentoonstellingen van Noord-Europese kunst.  

CODART heeft de 'Canon van de Lage Landen' 

samengesteld. Deze biedt, met de 100 belangrijkste 

en/of meest interessante werken, een prachtig en nét 

weer anders overzicht van de kunst uit de Lage Landen 

- van 1350 tot 1750.   

In vier lezingen krijgt u een inkijkje in wat door 

museummensen wordt beschouwd als de crème de la 

crème van Nederlandse en Vlaamse Oude Kunst. Na 

afloop zullen we het erover hebben: welk kunstwerk is 

volgens ú een plek in de canon waard? 

 

U kunt hier inschrijven voor de cyclus als geheel. U kunt 

ook inschrijven voor afzonderlijke lezingen. 

 

De eerste van de vier lezingen is: 

De oudste topkunst 

In de 14de en 15de eeuw ontstonden vele werken die nu 

misschien wat zijn weggezakt in het collectieve 

geheugen, maar die voor het verdere verloop van de 

kunstgeschiedenis van groot belang zijn geweest. Ook 

de vroegste werken in de CODART canon, van bv. 

Memling en Geertgen tot St.Jans, zijn stuk voor stuk de 

moeite van het bewonderen waard. 

Vrijdag 20 november 2020, 14.00 – 15.30 uur. Schrijf 

hier in. 

  

De andere drie lezingen zijn:  

• Onbekend, maar niet meer onbemind 

Vrijdag 18 december 2020, 14.00 – 15.30 uur. 

Hier kunt u inschrijven. 

• Driedimensionale topkunst 

Vrijdag 22 januari 2021, 14.00 – 15.30 uur. 

Inschrijven kan hier. 

• Top of the Bill  

Vrijdag 19 februari 2021, 14.00 – 15.30 uur. 

Schrijf hier in. 
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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 Constable-

tentoonstelling 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 kinderspeel-

goed. 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. 
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U kunt er óók voor kiezen alleen de lezin-

gen bij te wonen. Schrijft u dan hier in. 
 

 

Culinair  

 

 

 

Info culinair 
 

Neem een kijkje op de website wat erop 

het gebied Culinair te vinden is. 

Informatie 

  

 

 

Ontspannen & Bewegen  
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Yoga, Tai Chi, Bewust bewegen 
 

De  LVU onderzoekt of het onder de 

aangescherpte regels nog mogelijk is om 

de cursussen Yoga, Bewust bewegen en 

Tai Chi in de bewegingszaal of yogastudio 

te laten doorgaan. Mocht dat niet het 

geval zijn, dan zullen we de cursussen 

indien mogelijk online (via Zoom) 

voortzetten. Deelnemers ontvangen 

daarover zo snel mogelijk bericht. 

 

Los van al deze perikelen kunt u 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 school-Engels 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. 

  
 

 

NIEUW: Engelse conversation on Pre Intermediate Level 

   

In deze cursus leert u te discussiëren in het Engels over eenvoudige gespreksonderwerpen. U 

leert daarin uw mening te geven over een reeks onderwerpen en actualiteiten. Ook wordt het 

schrijven van Engels geoefend. 

Deelnemers moeten zich al redelijk kunnen redden in het Engels en ongeveer op ‘pre-

intermediate’ niveau (A2/B1) zijn. 

 

De eerste van 8 lessen is op dinsdag 27 oktober, 19.15 – 21.15 uur. Inschrijven kan hier. 

  

This course will enable you to discuss simple topics of conversation in English. You will learn 

how to give your opinion about a range of different subjects and current affairs. You will also 

practice writing in English.  

Students should already have a reasonable knowledge of English and are expected to be at 

pre-intermediate level (A2/B1). 

 

The first of 8 lessons will be Tuesday 27 October, 19.15 – 21.15 hours. Click here to register. 

 

  

NIEUW: Snelle cursus ‘Dutch Elementary 1a’ 

   

The LVU offers a ‘speed course’ Elementary Dutch for foreigners. In this course you will 

acquire basic knowledge of the Dutch language and learn the principles of understanding, 

reading, writing and talking in Dutch. Course participants should take into account several 

hours of homework each week. 

There are two lessons of 1,5 hours per week, on Mondays and Wednesdays, 18.30 – 20.00 

hours. The course (18 lessons) has started already on Monday 12 October, but it is still 

possible to join. In order to join this course you will have to contact the teacher for an intake by 

mail. 

Click here to register. 

 

 

De LVU organiseert een ‘snelcursus’ Dutch Elementary voor beginners. In deze cursus 

verwerft u basiskennis van het Nederlands en leert de basisvaardigheden voor het begrijpen, 

lezen, schrijven en spreken van Nederlands. De deelnemers moeten rekening houden met 

enkele uren huiswerk per week. 

Er zijn twee lessen van 1,5 uur per week, op maandag en woensdag, 18.30 – 20.00 uur. De 

cursus (18 lessen) is gestart op maandag 12 oktober, maar u kunt nog instromen. Om de 
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cursus te volgen is een intake via de mail met de docent gewenst. 

Hier kunt u inschrijven. 

 

Agenda 

 

 

Ma 26-10  14.00-16.30  Japans boekbinden 

Ma 26-10  18.30-20.00  Dutch Elementary 1a – snelcursus 

Di 27-10  19.15-21.15  English Conversation at Pre-intermediate Level 

Di 27-10  19.30-21-30  Moderne filosofie: De Geest uit de Fles 

Wo 28-10  11.00-13.00  Handletteren 1.0 

Wo 28-10  13.30-15.30  Handletteren 2.0 

Do 29-10  19.15-21.15  Opleiding voor examen Cambridge First Certificate 

Di 03-11  10.00-12.00  Romeinen langs de Rijn 

Wo 04-11  14.00-15.30  John Constable, de grote Engelse landschapsschilder 

Wo 04-11  19.45-21.45  Mohamed – Perspectieven op de Profeet 

Wo 11-11  19.30-21.30  Grafisch vormgeven met Scribus 

Za 14-11  09.30-13.30  Chinees schrijven 

Ma 16-11  14.00-16.30  Boekbinden zonder lijm 

Vr 20-11  14.00-15.30  100 meesterwerken van Hollandse en Vlaamse kunst 

Vr 20-11  14.00-15.30  De oudste topkunst 

Ma 30-11  14.00-16.30  Stempels maken (Kerstspecial) 

Wo 02-12  19.30-21.30  Maak een eenvoudige website met Elementor in 

                       Wordpress 

Vr 04-12  14.00-16.00  Advocaat maken 

 
 

  

 

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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Facebook  
 

 

 

Website  
 

 

 

Instagram  
 

 

 

Twitter  
 

 

 

LinkedIn  
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