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HET NIEUWE SEIZOEN BEGINT
Het LVU-team heeft zich enorm ingespannen om voor het seizoen 2020 – 2021 weer een boeiend,
leuk, gevarieerd programma samen te stellen en wij menen daarin geslaagd te zijn, ondanks de
problemen die het corona-virus nog steeds veroorzaakt.
Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die in september van start gaan. Het LVUbureau staat klaar om uw inschrijving te verzorgen!

VEILIG NAAR UW CURSUS IN CORONA-TIJD
De LVU hanteert de regels van de 1,5-metersamenleving ter bescherming van uw en onze
gezondheid. Op onze website kunt u deze vinden (klik hier). Van groot belang: doe vóórdat u naar
de les komt, de gezondheidscheck en blijf thuis als u een of meer vragen met ‘ja’ moet
beantwoorden!

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 Skype of Zoom!

DE LVU DOET MEE AAN DE LEIDERDORPSE JAARMARKT
Maak kennis met de LVU op de Leiderdorpse Jaarmarkt.
Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 uur zijn wij te vinden op de Leiderdorpse Jaarmarkt.
Het Arduino Café vindt die dag niet plaats op Splinterlaan 156, maar ook op de Jaarmarkt.

Creatief

Heeft u zich al aangemeld voor uw favoriete creatieve cursus?
Al vroeg in september beginnen er al enkele van onze ‘klassieke’, ‘vaste’ cursussen. Dit jaar
herhalen wij niet alleen enkele succesvolle cursussen en workshops, maar bieden ook tal
van nieuwe activiteiten aan. Een overzicht.
Aquarelleren en Tekenen en schilderen.
Ook dit jaar weer staat Aquarelleren op het programma. Op
maandagochtend kunt u aan de slag onder inspirerende
begeleiding van Corina Zuiderduin. Eerste les maandag 14
september (9.30 – 12.00 uur).
Klik hier om in te schrijven.
De cursus Tekenen en schilderen (eerste les dinsdag 15
september, 10.00 – 12.30 uur) staat al jaren op het
programma. Voor het eerst wordt deze cursus gegeven door
Corina Zuiderduin.
Klik hier om in te inschrijven.
In september herhalen wij de succesvolle workshop
Fotobewerking met GIMP. In drie lessen leert u werken met
het gratis verkrijgbare programma GIMP. Eerste les: woensdag 30 september, 19.30 - 21.30
uur.
Klik hier om in te schrijven.
Binnenkort zijn er ook twee bijzondere nieuwe activiteiten, die u apart maar ook samen
kunt volgen:
Kleuranalyse
Tijdens de kleuranalyse kijkt de docente naar de ondertoon van uw huid, uw haarkleur en
de kleur van uw ogen. U leert welke kleuren goed bij u passen en welke kleuren u extra
kracht geven. Vrijdag 11 september 2020, 12.30 – 16.00 uur.

Klik hier om in te schrijven.
Stijladvies
In deze workshop neemt onze docente persoonlijk met u door welke kleding en accessoires
bij uw figuur en persoonlijkheid passen. In de workshop leert u uw pluspunten
benadrukken, en bewuster kleding kiezen. Vrijdag 25 september, 12.30 – 16.00 uur.
Klik hier om in te schrijven.

Mens & Maatschappij

Op dit gebied organiseren wij in dit seizoen onder meer twee boeiende cursussen filosofie,
een cursus over het schrijven van uw familiegeschiedenis, en een over stamboomonderzoek
en een cursus over de profeet Mohamed.
Deze maand staan er al enkele cursussen en workshops op onze agenda.
Arduino Café
Iedere eerste zaterdag van de maand is er Arduino Café. Op
zaterdag 5 september vindt u het Arduino Café van 11.00 tot
17.00 uur op de Jaarmarkt in de Winkelhof. Op zaterdag 10
oktober kunt terecht op de Splinterlaan 156. Vooraf
aanmelden is niet nodig
Arduino Introductiebijeenkomst
Als start voor onze Arduino cursussen organiseren wij een Introductiebijeenkomst. Deze
vindt plaats op maandag 14 september van 19.30- - 21.30 uur. Laat u informeren over de
talloze mogelijkheden om met Arduino elektronische apparaatjes te maken, waarmee u
uiteenlopende zaken kunt aansturen, zoals plantenbewatering, een klok, een thermometer,
een elektronische nieuwsbrief, en wat al niet. Na de introductiebijeenkomst beslist u of u
doorgaat met de Arduino Basiscursus.
Klik hier om in te schrijven.
Arduino Basiscursus
Cursus van vijf lessen, waarin u daadwerkelijk leert werken met uw Arduin-set (de kosten
daarvan zijn inbegrepen in de cursusprijs). De eerste les is op maandag 12 oktober, 19.30 –
21.30 uur. De lessen zijn tweewekelijks.
Klik hier om in te schrijven.
The universe revisited

Deze studiedag, oorspronkelijk dit voorjaar op het
programma, moest wijken voor corona. Uitwerking,
verdieping en aanvulling van wat in de studiedag ‘Alles over
het heelal in één dag’ nog vrij vluchtig wordt behandeld, met
veel spectaculaire en fascinerende beelden en video’s. De
nieuwste ontwikkelingen, zoals de recent ontdekte
zwaartekrachtgolven en de eerste foto van een zwart gat,
komen aan de orde, net als thema’s dichterbij huis, zoals
ruimtevaart en ons zonnestelsel. Ter afsluiting “breaking
news”: wat zijn de belangrijke ontdekkingen van het
afgelopen jaar? Zaterdag 19 september, 10.00 – 16.00 uur
(incl. lunch).
Klik hier om in te schrijven.

Kunst & Cultuur
Wij presenteren later dit seizoen verschillende series lezingen en excursies: een serie van 4
lezingen over de Codart Canon, waarop 100 Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de periode
1350 – 1750 zijn te bewonderen, twee lezingencycli van Diana de Wild, over Romeinen langs de
Rijn: De ontdekking van het Noorden, en het Programma Moderne Architectuur met de serie
over de 4 bijzondere museumgebouwen.
We beginnen dit jaar met de lezing:
Jan Mankes – De werkelijkheid niet
Een virtueel bezoek aan de tentoonstelling Jan Mankes. De
werkelijkheid niet in het Museum MORE in Gorssel, ter
herdenking van de 100ste sterfdag van ‘Nederlands meest
verstilde schilder’. Diens zachte, sobere portretten, ingehouden
stillevens en krachtige dierstukken zijn uniek en inspireerden
andere kunstenaars. Bij leven al erkend las kunstenaar stierf hij
jong aan tbc en dat heeft bijgedragen tot een zekere
mythevorming. Donderdag 17 september, 14.30 – 16.00 uur.
Klik hier om in te schrijven.

Ontspannen & Bewegen

Heeft u zich al opgegeven voor uw ontspannende bewegingscursus? De inschrijving voor
de volgende cursussen staat nog open:

Bewust Bewegen
Op maandag 7 september om 12.30 uur en om 13.30 uur beginnen op Splinterlaan 156
twee cursussen Bewust bewegen. Docente Marla Kerk laat u op verantwoorde wijze spieren
en het lichaam soepel houden. Speciaal voor 60-plussers!
U kunt nog meedoen aan ontspannende lessen “Bewust bewegen – iets voor u?” op
maandag 24 en 31 augustus van 13.30 tot 14.30 uur, tegen de speciale kennismakingsprijs
van slechts € 7,50 per les.
Yoga
Op woensdag 9 september, 11.00 uur (op de Splinterlaan 154c) en op dinsdag 8 september,
20.00 uur (op de Splinterlaan 156) starten Yoga-cursussen. U ontspant zich onder leiding
van Angela Goddijn door samenwerking van beweging, ademtechniek en lichaamshouding
en brengt lichaam en geest op prettige en natuurlijke wijze in evenwicht.
Easy Hatha Yoga
Op maandag 7 september, 11.00 uur (Splinterlaan 154c), gaat de cursus Easy Hatha Yoga
van start. Een laagdrempelige en toegankelijke cursus, waarin rust en ontspanning centraal
staan.
U kunt nog meedoen aan ontspannende lessen “Easy Hatha Yoga – iets voor u?” op
maandag 24 en 31 augustus van 11 tot 12 uur, tegen de speciale prijs van slechts € 7,50
per les.
Tai Chi
De LVU biedt twee Tai Chi-cursussen aan, beide op
zaterdag. Om 12.30 is er een les voor beginners, om 10.45
kunnen gevorderden anderhalf uur zich heerlijk
ontspannen bij docente Maryo Froijen. De eerste lessen
zijn op zaterdag 5 september.
U kunt óók nog meedoen aan ontspannende Tai Chilessen op zaterdag 22 en 29 augustus van 10.45 tot 11.45 uur, tegen de speciale
zomerprijs van slechts € 6 per les.
Door hier te klikken kunt u inschrijven voor uw favoriete bewegingscursus. U komt op de
webpagina waarop u uw keuze kunt maken uit het totale aanbod van bewegingscursussen.

Talen

Een nieuwe taal leren – of uw talenkennis ophalen?

Denkt u erover om een leuke taalcursus te gaan volgen, om een
nieuwe taal te leren? Of juist om ver weggezakte kennis weer op
te halen? De LVU biedt een breed pakket aan cursussen Engels,
Frans, Italiaans en Chinees aan. Daarnaast staan er cursussen
Dutch for foreigners, Latijn en Klassiek Grieks op het programma.
Dit jaar hebben wij enkele heel bijzondere cursussen Engels:
Business English
Onze docente Geraldine Flynn verzorgt vanaf half september een cursus Business English op
‘intermediate+’ niveau. In deze praktische cursus doet u de vaardigheden op voor effectieve
communicatie in het zakelijke verkeer. U leert beter Engels spreken in presentaties,
vergaderingen, onderhandelingen, telefoongesprekken en informele gesprekken. Ook wordt
aandacht besteed aan verbetering van uw schrijfvaardigheid, zowel voor emails als voor
rapporten. Er is ruime gelegenheid om uw specifieke vragen en behoeften te behandelen.
Deze cursus van 13 lessen start op maandag 14 september, 19.00 – 21.00 uur.
Klik hier om in te schrijven.
Engels, Opleiding voor examen Cambridge First Certificate
Wilt u echt goed Engels leren spreken en een internationaal
erkend diploma van hoog niveau verwerven, dan biedt deze
cursus van 30 lessen van 2 uur de ideale voorbereiding voor
het officiële examen voor het Cambridge First Certificate, dat
door de British Council wordt georganiseerd. Deelnemers
moeten rekening houden met ca. 6 uur huiswerk per week.
De eerste les vindt plaats op donderdag 24 september, 19.15
– 21.15 uur. Klik hier om in te schrijven.
Vlot Engels spreken is fun! – Teenager Time
Tieners pikken tegenwoordig steeds meer Engels op, op school én daarbuiten. Maar als je
écht vlot en goed Engels wilt leren spreken, dan kan dat in deze cursus. Geen duffe
taallesjes, maar games, muziek, podcasts, rollenspellen, conversatie en andere activiteiten,
zoals discussies over actuele thema’s en praktische oefeningen van de schrijfvaardigheid. De
eerste van 13 lessen is op dinsdag 15 september, 19.15 – 21.15 uur. Klik hier om in te
schrijven.
Chinees leren!
China wordt met de dag belangrijker en het aantal toeristen over en weer neemt enorm
toe. Bij de LVU kunt u Chinees leren. Voor mensen die al enkele lessen achter de rug
hebben start een vervolgcursus op donderdagavond 12 september. Maar ook echte
beginners kunnen bij ons terecht. Wilt u een cursus Chinees voor beginners of iets
gevorderden volgen? Klik hier om in te schrijven.
Latijn en Klassiek Grieks: een nieuwe uitdaging of oude kennis ophalen?
Vroeger op het gymnasium klassieke talen geleerd? Het is misschien wel leuk om die
verweggezakte kennis eens op te halen. Maar Latijn of Klassiek Grieks zijn ook een uitdaging
voor hen die deze talen nooit hebben leren kennen. Bij de LVU leert u Caesar, Ovidius en
Homerus in de originele taal lezen.

De cursus ‘Latijn: taal, cultuur en geschiedenis’ () begint op woensdag 23 september (19.10
– 20.40 uur). Degenen die de cursus die in het vorig seizoen werd gegeven, niet hebben
gevolgd en zouden willen instromen, kunnen contact opnemen met ons bureau.
Klik hier om in te schrijven
De cursus ‘Klassiek Grieks: taal, cultuur, geschiedenis’ start op woensdagavond 9
september, 20.50 – 22.20 uur. Belangstellenden die de cursus die in het voorjaar op het
programma stond en die vroegtijdig moest worden afgebroken, kunnen deelnemen en
zullen extra begeleiding krijgen; informeer ons bureau daarover.
Klik hier om in te schrijven
Een goed boek lezen én erover praten – nu ook Engels en
Frans!
De LVU organiseert leeskringen die eens per maand bij elkaar
komen en onder leiding van een docent(e) een boek bespreken.
Natuurlijk leeskringen Nederlandse literatuur – op dinsdag- en
woensdagavond. Maar ook Engelse literatuur op
dinsdagmiddagen en Franse literatuur (dinsdagochtend), waar
het niet alleen gaat om boeken, maar ook om in de gesprekken
deze talen te oefenen. Voor de echte liefhebbers heeft de LVU
ook een leeskring Oost-Europese literatuur op het programma
genomen (donderdagochtend).
Klik hier om in te schrijven.
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Tekenen en schilderen – diverse technieken
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Italiaans 3a
Vlot Engels spreken is fun! Teenager Time 1
Leeskring Nederlandse literatuur 2
Chinees voor beginners 1
Leeskring Nederlandse literatuur 3
Chinees 3: taal, cultuur, actualiteit
English: Conversation at Pre-intermediate Level 2a
English: Conversation at Upper intermediate Level 3a
Jan Mankes: De werkelijkheid niet
Frans: Discussiegroep gevorderden 3a
Dutch Elementary 1a
The Universe Revisited
Engels: Upper Intermediate 5a
Latijn: taal, cultuur en geschiedenis 2a
Leeskring Nederlandse literatuur 1
Engels: Opleiding voor Cambridge First Certificate
Stijladvies
Fotobewerking met GIMP
Schrijf je familiegeschiedenis
Arduino Basiscursus
Leeskring Engelse literatuur/Reading Group English
Literature
Leeskring Frans(talige) literatuur

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.

GEZOCHT: EEN MEDEWERKER VOOR DE ADMINISTRATIE
De LVU zoekt op korte termijn een assistent voor de administratie, die bereid is om
tenminste één ochtend per week ons bureau te bemensen. Van kandidaten wordt interesse
in administratief werk verwacht, en bereidheid om belangstellenden te informeren en
docenten en cursisten bij te staan.
Vrijwilligersvergoeding bespreekbaar.

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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