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VEEL NIEUWE CURSUSSEN IN OKTOBER 

 

 

Sinds enkele weken vinden de meeste cursussen plaats in de Sterrentuin. Het is nog een beetje 

wennen, maar we raken steeds meer vertrouwd met het gebouw en de mogelijkheden daar. In 

september zijn er al meer dan 40 cursussen, workshops en lezingen gestart. In oktober staan er ook 

weer verschillende interessante cursussen op het programma. Vooral op creatief gebied en over het 

thema kunst en cultuur zijn er verschillende mogelijkheden. 

Lees snel verder, er zit vast iets voor je bij! 

 

VERSOEPELING COVID-REGELS  

 

Sinds 25 september 2021 zijn de COVID-maatregelen in Nederland versoepeld. 

Je kunt de meest recente maatregelen, die van toepassing zijn op de volksuniversiteit, vinden op 
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onze website. Wij proberen zo veilig mogelijk volgens de adviezen van het RIVM te werken. We gaan 

ervan uit dat onze cursisten hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. 

  

 

 

CREATIEF  

 

 

Ontdek of ontwikkel je creatieve talenten! Dit najaar vinden er weer diverse cursussen en workshops 

plaats. Wat dacht je bijvoorbeeld van fotobewerking met GIMP of het gebruik van afval voor kunst? 

  

Hoe teken je een mooie zonnebloem, ridderspoor of takje munt? 

In de cursus ‘Botanisch tekenen voor beginners’ leer je het botanisch correct en precies tekenen van 

planten, bloemen en onderdelen daarvan. Hierbij is het belangrijk dat je goed observeert en ontdekt 

hoe een plant nu echt in elkaar zit. Je leert hoe je begint en waar je op moet letten bij botanisch 

tekenen. De cursus telt vijf lessen en begint op donderdag 7 oktober van 10.00 – 12.00 uur. Klik hier 

om in te schrijven. 

  

Maak van afval een mooi kunstwerk 

Schrik jij er ook wel eens van hoeveel afval je weggooit? In de workshop ‘Van restafval tot kunst’ leer 

je de mooiste kunstwerken maken met eierdozen, ijslepeltjes, keukenrollen en ander afval. Je maakt 

eerst een ontwerp met houtskool en plakt daarna het restafval vast m.b.v. gel en tegellijm. Daarna 

verf je het over met acrylverf voor een kleurrijk resultaat. De workshop vindt plaats op donderdag 

28 oktober 13.00 - 16.00 uur. Inschrijven kan hier! 

  

Vrolijk en kleurrijk: Nana’s maken 

Niki de St. Phalle werd in de jaren ’60 wereldberoemd 

met het ontwerpen en maken van nana’s: vrolijk en 

kleurrijk beschilderde voluptueuze vrouwenfiguren. 

In deze cursus van drie lessen maak je je eigen nana 

van papier-maché. Papier-maché geeft veel 

mogelijkheden, dus je kan er echt jouw eigen 

ontwerp van maken. Nadat het ontwerp klaar is, 

beschilder je het met acrylverf. Aan het eind van de 

lessen neem je een kleurrijke nana van 20-25 cm mee 

naar huis. De lessen starten op vrijdag 29 oktober van 

10.00 - 12.30 uur. Klik hier om je in te schrijven.  
 

 

Bewerk je foto’s met GIMP 

Leer in deze cursus je mooie foto’s nog mooier maken! GIMP is het (gratis!) Open Source alternatief 

voor Adobe Photoshop. In deze basiscursus leer je werken met lagen en maskers, kleuren 

aanpassen, foto’s lichter en donkerder maken en retoucheren. En je krijgt gratis het boek ‘The 

ultimate GIMP 2.10 Guide’! De lessen starten op woensdag 10 november 19.30 - 21.30 uur. Hier kun 

je inschrijven. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ  

 

 

Hét elektronische speelgoed voor allen: Arduino 

Met Arduino-microprocessoren bouw je door het combineren van elektronicablokjes fantastisch 

werkende constructies om input, zoals licht op een sensor, een vingerdruk op een knop, enz., om te 

zetten in output: muziek afspelen, een lichtkrant maken, een motortje aanzetten en wat al niet. Je 

programmeert je Arduino met eenvoudige, vrij verkrijgbare software. Zeer betaalbaar en vooral ook: 

geschikt voor allen van 8 tot 80. Leer werken met Arduino in de Basiscursus – start maandag 11 

oktober (19.30 – 21.30 uur). Hier kun je inschrijven.  

  

Hoe een topgeleerde ontbrak in het eerste 

cortège van de universiteit in 1575 

Op 8 februari 1575, 446 jaar geleden, werd de 

Leidse universiteit ingewijd. Allerlei 

hoogwaardigheidsbekleders liepen mee in de stoet 

van het Rapenburg naar de Pieterskerk. Maar niet 

M. Bossulus. Toch was deze Europese topgeleerde 

een maand tevoren nog bedoeld als het boegbeeld 

dat de jonge universiteit faam, aanzien en koers 

moest geven en de Leidse burgemeesters 

noemden hem nog als eerste op een lijstje van te 

benoemen hoogleraren. Toch verdween hij uit 

zicht en bleef hij in de geschiedenis van de 

Universiteit de grote onbekende. Wie was hij? 

Waarom wilde Leiden hem zo graag? En waarom is 

hij nooit gekomen? In de lezing ‘Een mysterieus 

verdwenen boegbeeld’ geeft Dick de Boer 

antwoord op al die vragen en laat zien hoe het 

mysterie Bossulus een verrassende inkijk in de tijd 

biedt. Vrijdag 15 oktober, 14.00 – 15.30 uur. Schrijf 

hier in! 
 

 

KUNST EN CULTUUR  

 

 

De komende weken vinden er maar liefst acht cursussen, excursies en lezingen plaats binnen het 

thema kunst en cultuur, o.a. over architectuur en keramiek uit Leiderdorp, maar ook over het leven 

in Pompeii ruim 2000 jaar geleden. Voor elk wat wils dus!  
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The birds of America, voorloper in  cultuur, 

evolutietheorie en tekenkunst. 

Het Teylers museum in Haarlem bezit één van de 

weinige overgebleven complete exemplaren van 

het beroemde boek ‘The birds of America’ van 

ornitholoog en tekenaar John James Audubon. In 

het boek beeldt Audubon alle vogels van Noord- 

en Zuid-Amerika af in hun natuurlijke omgeving. 

Daarmee wordt hij gezien als een grondlegger 

van de Amerikaanse cultuur, als voorloper op 

Darwin en als bron van inspiratie vanwege zijn 

tekenwerk. De lezing ‘Vogelpracht’ geeft een 

goede inleiding op de tentoonstelling 

‘Vogelpracht’ in het Teylers Museum. De lezing 

vindt plaats op 6 oktober van 20.00 - 21.30 uur. 

Klik hier om in te schrijven.  

 

 

 

Viva la Frida – Leven en kunst van Frida Kahlo 

Felle kleuren en motieven uit de Mexicaanse folklore 

kenmerken het werk van kunstenaar Frida Kahlo. 

Tijdens de lezing wordt een overzicht gegeven van 

haar werk aan de hand van 145 werken uit twee 

Mexicaanse collecties. Deze lezing is een uitstekende 

voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling 

in het Drents museum. De lezing vindt plaats op 

vrijdag 8 oktober van 14.00 - 16.00 uur. Je kan je hier 

inschrijven. 

 

 

Programma Moderne Architectuur 

Vier opmerkelijke musea: nu aandacht voor de gebouwen 

In deze serie excursies bezoek je vier verschillende musea, maar niet vanwege de tentoonstelling! 

Deze keer staan de gebouwen waarin de musea gevestigd zijn centraal. Bij elk museum krijg je een 

lezing over het gebouw, meestal door de architect, gevolgd door een rondleiding. Schrijf in voor de 

hele serie (klik hier), of voor een of meer afzonderlijke bezoeken. 

Op het programma staan:  

• Kunstmuseum Den Haag: donderdag 14 oktober van 14.00 - 16.00 uur. Inschrijven? Klik hier! 

• Naturalis: donderdag 25 november, 10.30 – 12.30 uur. Klik hier om in te schrijven. 

• De Lakenhal: donderdag 27 januari 2022, 10.30 – 12.30 uur. Schrijf hier in! 

• Het Lisser Art Museum: donderdag 10 maart 2022, 14.00 – 16.00 uur. Inschrijven kan hier. 
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Borden, vazen, schalen: keramische kunst in Leiderdorp 

Eeuwenlang zijn in Leiderdorp verschillende keramische en 

aardewerkproducten gemaakt. Naast de productie van 

gebruiksvoorwerpen, werd er ook sieraardewerk gemaakt door 

diverse kunstenaars met nationale en internationale 

bekendheid. In de lezing ‘Keramiek in Leiderdorp’ bekijken we 

verschillende keramische voorwerpen uit het Leiderdorps 

Museum en horen we over de geschiedenis van de keramische 

industrie en kunst in het Leiderdorp van de 20ste eeuw. De 

lezing vindt plaats in het Leiderdorps Museum op dinsdag 26 

oktober van 10.00 - 12.00 uur. Je kan je hier inschrijven. 
 

  

Onder de rook van de Vesuvius 

Bijna 2000 jaar geleden had de Vesuvius al 

eeuwen geslapen. Helaas voor de 

bewoners werd deze slaap op 24 augustus 

79 n.Chr. verstoord. Volledige steden, zoals 

Pompeii en Herculaneum, verdwenen 

onder de as en lava. Het leven kwam 

letterlijk tot stilstand. Dat geeft ons de 

mogelijkheid om een inkijkje te krijgen in 

het Romeinse leven aan de baai van Napels 

in die tijd. In deze lezingenserie bezoeken 

we de verwoeste steden en de Vesuvius 

zelf, we proberen een reconstructie te 

maken van de uitbarsting en bekijken de 

nieuwste archeologische vondsten. De 

eerste van vier lezingen vindt plaats op 

dinsdag 2 november van 10.00 - 12.00 uur. 

Inschrijven kan hier. 
 

 

Oog in oog met Gustav Klimt    

De Beethovenfries van Gustav Klimt is één 

van diens meest spectaculaire werken. 

Hierin verbeeldt hij het lijden de zwakke 

mens en diens verlangen naar geluk 

verbeeldt. Gustav Klimt leefde ten tijde 

van de artistieke bloeiperiode in het 

Wenen van de belle époque. Hij werd met 

name bekend door zijn decoratief 

ornamentalisme en suggestief-erotische 

symboliek. In deze lezing krijg je een 

overzicht van zijn werk en hoor je de 

achtergronden van de kunsthistorische 

ontwikkelingen in Wenen. De lezing vindt 
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plaats op vrijdag 5 november van 14.00 - 

16.00 uur. Klik hier om in te schrijven. 
 

 

CULINAIR  

 

  

Om je vingers bij af te likken! 

In de workshop ‘Praliné bonbons en truffel workshop’ 

leer je hoe je zelf bonbons kan maken. Walter Englebert 

van ‘Cacao van jou’ vertelt over de herkomst en 

bijzonderheden van chocola, geeft hij uitleg over de 

materialen en grondstoffen en overhandigt hij natuurlijk 

de recepten. Na 2 uur heb je handgemaakte truffels en 

praliné bonbons in verschillende smaken. En natuurlijk 

neem je ze aan het eind van de avond mee naar huis, 

zodat je er thuis nog verder van kan genieten (of stiekem 

onderweg opeten…). De workshop vindt plaats op vrijdag 

5 november 19.00 - 21.30 uur. Inschrijven kan hier! 
 

 

TALEN  

 

 

Leeskring Engelse literatuur / Reading group English literature 

Houd je van Engelse literatuur? En lijkt het je leuk om na te praten over een boek? Geef je dan op 

voor de leeskring! Elke maand staat een andere roman of korte verhalenbundel centraal en 

bespreek je deze na onder deskundige begeleiding. Op de agenda staan o.m. boeken van Toni 

Morrison, Evie Wyld en Lisa Halliday. De eerste bijeenkomst is op woensdag 13 oktober van 10.00-

12.00 uur. Schrijf je hier in.  

 

Vrijwilliger bij de LVU, 

iets voor u?  

 

 

Ons team werkt hard om je een attractief cursusprogramma voor te zetten en een breed publiek zo 

goed mogelijk te informeren over ons aanbod. Wij hebben voortdurend behoefte aan vrijwilligers 

die zich willen inzetten voor de talrijke activiteiten en klussen die op ons bordje liggen. 

Belangstelling? Stuur een mailbericht aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl of kom langs op ons 

bureau. 
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Contact 
   

Adres: Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110H, 2352 KA Leiderdorp 

 

Email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

 

Telefoon: 06-28415610 

- Telefonisch bereikbaar op maandag 09:30-13:00, dinsdag tm vrijdag 09:30-12:30. 

- Tijdens schoolvakanties is het LVU-bureau gesloten. 

 

Cursusprogramma te vinden op www.volksuniversiteitleiderdorp.nl 

Cursusboekje in de bus ontvangen?  Stuur een email aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

 

Heeft u vragen of suggesties? Wij horen het graag! 

Op de hoogte blijven van startende cursussen? 

Volg ons op Twitter, op Instagram of op LinkedIn,  en like onze pagina op Facebook. 

Zo mist u niets. 

 

Afmelden voor de Nieuwsbrief: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 
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