
  

 

Splinterlaan 156, 2352 SM  LEIDERDORP 

tel: 071-5411732 

email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

 

 

4 mei 2020, nr 99  

 

 

 

De Volksuniversiteit Leiderdorp komt naar u toe! 

  

Nu wij nog in een intelligente lockdown verkeren, wordt het steeds belangrijker om thuis 

op prettige, maar juist ook interessante en leerzame wijze bezig te kunnen zijn. Ook nu 

geldt immers de slogan  ‘Er is nog zoveel leuks te leren!’. 

Nadat wij half maart ons hele programma hebben moeten stilzetten, zijn wij aan de slag 

gegaan om zoveel mogelijk afgebroken cursussen weer op te pakken en zo zijn we erin 

geslaagd om vanaf half april zo’n 15 cursussen online weer op gang te helpen. Ruim de 

helft van de betrokken cursisten doet mee. De geluiden die wij horen, zijn positief te 

noemen. 

Een docente vertelt: “Het online lesgeven gaat goed, ik krijg veel positieve reacties er 

op. En ik vind het ontzettend leuk.”  

Een cursiste merkt op: “Als deelnemer ben ik nu zeer tevreden over hoe het gaat.” 

Als u deelnemer was aan een afgebroken cursus en u niet heeft aangemeld voor 

deelname aan de online voortzetting ervan, of heeft laten weten niet mee te doen, kunt u 

nog steeds opnieuw instappen. Stuurt u daarvoor een mailbericht aan 

info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. 
 

De volgende cursussen zijn inmiddels of worden binnenkort online voortgezet: 

 

- Basiscursus Arduino 

- Vervolgcursus Arduino 

- Bewust bewegen 

- Inleiding filosofie 

- Frans voor beginners 

- Frans voor ‘grands débutants’ 

- Frans discussiegroep voor gevorderden 

- Handletteren 

- Italiaans 2b 

- Italiaans 3b 

- De Koran lezen in vergelijkend perspectief 
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- Yoga (dinsdag) 

- Easy Hatha Yoga 

 

Zin in extra  Bewust Bewegen ? 

Wilt u, nu u misschien te weinig beweegt, onder goede begeleiding thuis wat extra 

bewegen, dan kunt u, ook als u voor half maart niet deelnam een de ‘normale’ 

cursus, instromen in de online cursus Bewust bewegen (met Zoom). Stuur een 

mailbericht naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl onder vermelding van 

‘Bewust bewegen’. 

 

  

Twee nieuwe online cursussen 

 

Interessant is, dat wij nu twee nieuwe cursussen kunnen aanbieden, die beide online (met 

Skype in combinatie met een groepsapp om ideeën, tips en foto’s te delen) zullen 

plaatsvinden. 

De docente is Annelon Geluk (zie ook www.krijtgeluk.nl). 

 

Handletteren 1.0 online – voor beginners 

 

In deze cursus van 8 lessen van ieder 2 uur leer je de basisvaardigheden van 

handletteren. Handletteren is het tekenen van sierlijke letters in allerlei stijlen. Het lijkt op 

kalligrafie, ook wel schoonschrijven genoemd. Maar bij handletteren teken je letters in 

plaats van dat je ze schrijft. Dat betekent dat je helemaal niet mooi hoeft te kunnen 

schrijven als je wilt handletteren. 

Aan de hand van opdrachten maak je kennis met verschillende technieken en soorten 

letters. Met potlood maken we een schets op papier en deze werken we uit met fineliners, 

speciale markers en inkt. In de lessen wordt afwisselend geoefend met natekenen en het 

ontwikkelen van een eigen stijl. Je maakt onder andere wenskaarten en posters om mee 

naar huis te nemen. 

 

Wekelijks, start woensdag 13 mei, 19.30 – 21.30 uur, via Skype. 

De kosten van de cursus bedragen € 179, inclusief een fraai cursusboek. Klik hier om in 

te schrijven. 

 

Handletteren 2.0 online – vervolgcursus 

  

Deze cursus, ook bestaande uit 8 lessen van 2 uur, is een vervolg op de cursus 

Handletteren, die dit voorjaar is gegeven . Allerlei varianten van het handletteren komen 
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aan bod. Aan de hand van opdrachten leer je verschillende technieken toepassen. We 

schetsen eerst met potlood onze ontwerpen uit, voordat we met de stiften aan de slag 

gaan. In iedere les komt een techniek aan bod waarmee je jouw handletter vaardigheden 

kunt uitbreiden. Aan het eind van de cursus kun je handletteren op allerlei ondergronden 

en is er niets meer veilig in je huis. 

 

Wekelijks, start donderdag 14 mei (niet: 21 mei), 9.30 – 11.30 uur, via Skype. 

De kosten van de cursus bedragen € 159. Klik hier om in te schrijven. 

  

 

Contact 
Splinterlaan 156, 2352 SM  Leiderdorp 

telefonisch bereikbaar maandag 09:30-12:00 op 071-5411732 

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:www.volksuniversiteitleiderdorp.nl 

cursusboekje in de bus: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

afmelden voor de Nieuwsbrief: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 
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