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HET NIEUWE SEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR! 

  
Het LVU-team heeft zich enorm ingespannen om voor het seizoen 2019 
– 2020 weer een boeiend, leuk, gevarieerd programma samen te 
stellen en wij menen daarin geslaagd te zijn. Binnenkort valt het 
programmaboekje weer op uw deurmat, zodat u snel de lezingen, 
workshops en cursussen kunt kiezen waaraan u graag wilt deelnemen. 
Ons secretariaat staat klaar om uw inschrijvingen te noteren. 
  
Hieronder geven wij een beeld van de highlights van ons programma. U 
zult het zien, wij hebben geen woord te veel gezegd! 
  
  

EEN BIJZONDER ZOMERPROGRAMMA BIJ DE LVU 

  
Ook deze zomer presenteren wij weer een aantrekkelijk 
zomerprogramma. 
Niet alleen zijn er speciale zomerlessen Yoga en Tai Chi en leuke 
workshops Buitenschilderen, tegen zeer voordelige kennismakings-
tarieven, maar ook bezoeken wij interessante tentoonstellingen in het 
Rijksmuseum van Oudheden, de Hortus en de pas heropende Lakenhal. 
Wij bieden bijzondere workshops aan op het gebied van 
de Australische Aboriginal Art en koken met wilde planten. Er staat 
een rondvaart ‘Geschiedenis van Leiderdorp’ (mét bubbels en 
knabbels!) en we tonen Leiden als stad naar menselijke maat op een 
wandeling én een boeiende film. Geïnteresseerden in Arduino zijn al 
vanaf begin juli welkom op de eerste zaterdag van de maand in 
het Arduino Café. 
Kijk op de Agenda onderaan in deze Nieuwsbrief. 
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EEN NIEUW LOGO VOOR DE LVU! 

De LVU heeft een nieuw logo. Het is ontworpen door Evan Kievit, een jonge (1992), 
enthousiaste grafisch ontwerper uit Leiderdorp. Na de Havo heeft hij op Grafisch 
Lyceum in Rotterdam de opleiding Mediavormgeven gedaan, met als specialisatie 
Visualiseren. Evan heeft bij verschillende bedrijven stages gelopen: Hidalgo 
International B.V. (http://www.hidalgo.nl/nl) en BEELDR (https://www.beeldr.nl). 
Tijdens zijn stages heeft hij ervaring opgedaan met ontwerpen van opdrukken voor 
sporttassen, vormgeving van nieuwsbrieven, huisstijl en logo ontwerpen en 
incorporeren in een website. Verder heeft hij ook nog werkzaamheden verricht op het 
gebied van Desktop Publishing. 
  
Ons oude logo kon wel een update gebruiken en Evan heeft er iets moois van 
gemaakt. Modern, eigentijds, maar óók duidelijk LVU. 
U kunt Evan Kievit bereiken via zijn emailadres: evankievit@hotmail.com.  
U kunt ook contact opnemen met de Volksuniversiteit Leiderdorp 
(info@volksuniversiteitleiderdorp.nl) 
  
Voor wiskundig georiënteerden is het ook een leuk ontwerp: is het nu wel of niet een 
Möbiusring? De graficus Escher heeft een prachtig voorbeeld getekend. Van dit 
voorbeeld is een animatie gemaakt. Kijk op: 
https://giphy.com/gifs/mc-escher-mobius-strip-XDS6gnQ4ZOqhW 
  
  

  

Nieuw bij de LVU: Volg onze cursussen met een schrijftolk! 

  

In een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen, is 
het van belang dat onze activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Onze 
cursuslokalen aan de Splinterlaan zijn uitstekend te bereiken voor mensen met een 
rollator of rolstoel. Nieuw is dat we vanaf nu ook een aantal activiteiten met een 
schrijftolk gaan aanbieden. Ouderen lijden vaak aan gehoorverlies en mijden daarom 
vanwege hun gehoorproblemen soms lezingen, excursies of workshops. Dat is 
natuurlijk heel erg jammer en onnodig. Tegenwoordig zijn er naast gebarentolken ook 
schrijftolken. Deze typen de gesproken tekst op een speciaal toetsenbord in, waarbij 
deze op een groot scherm wordt geprojecteerd. Het blijkt dat ook de goed horende 
aanwezigen vaak meekijken omdat deze ondersteuning erg prettig is. Iedereen mist 
immers wel eens een zinnetje.  
 

De activiteiten in het programmaboekje met het internationale logo voor doven en 
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slechthorenden worden met een schrijftolk aangeboden. Het gaat hier om de 
volgende lezingen en workshops:  

·         De workshop Reanimatie en gebruik AED bij volwassenen, maandag 23 
september, 19.30 – 22.30 uur. 

·         De lezing Jonge Rembrandt 1624 – 1634, met aansluitend museumbezoek, 
donderdag 14 november, 10.00 – 12.00 uur. 

·         Lezingencyclus ‘Leiderdorpers in de 80-jarige oorlog’ met 4 duolezingen op 
donderdag 28 november, 12 december 2019, 9 en 23 januari 2020, steeds van 
20.00 tot 22.00 uur. 

·         De lezing De muur van Hadrianus, dinsdag 3 december, 10.00 – 12.00 uur. 

·         De workshop Advocaat maken, vrijdag 20 maart 14:00 – 16.00 uur. 
  
Overigens is het voor iedereen met een gehoorverlies van meer dan 35 dB mogelijk 
om een schrijftolk aan te vragen voor 30 uur per jaar via de WMO en de stichting 
Tolkcontact. Mocht u een cursus bij ons willen volgen maar hier tegenop zien kunnen 
wij desgewenst hierbij ondersteuning bieden.  

  
  
  

DE LVU ZOEKT VRIJWILLIGERS! 
  
Vrijwilliger bij de LVU iets voor u? Bel het bureau of stuur een mail naar 
info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. 

  
  
  

Creatief 

  
  

Wij breiden het programma van creatieve 
cursussen sterk uit. Natuurlijk zijn er onze ‘vaste’ cursussen Aquarelleren en Tekenen 
en schilderen. Daarbij herhalen wij succesvolle workshops Origami (nu om een 
feestelijke tafelversiering te maken), Glasmozaïek en de Themaworkshops vilten. Wij 
introduceren ook andere creatieve technieken: Grafiek en lino snijden, Glas 
etsen, Çini keramiek schilderen (met de Turkse techniek çini), Papier 
maché en Boekbinden. Er staat weer een cursus interieurontwerpen op het 
programma, waarin je gaat Vormgeven aan je interieur. 
Degenen die hun foto’s en videofilms willen verbeteren vinden opnieuw een 
cursus Fotobewerking met GIMP en Videofilm bewerken met Hitfilm. 
Ons culinaire programma groeit langzaam, maar gestaag. De workshops Bonbons 
maken, Chocoladeletters maken en versieren en Valentijnharten maken staan weer 
op de rol, maar u kunt nu bij de LVU ook Advocaat maken. En tot slot zijn er twee 
kookworkshops georganiseerd: Sushi’s bereiden en Een Italiaanse maaltijd in de 
Kersttijd. 
Een bijzondere cursus is In het kleinste hiërogliefje schuilt iets fraais. Deze begint 
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met een lezing over klassiek Egyptische kunst en dan gaat u creatief aan het werk: 
Egyptische tekeningen of schilderingen maken. 
En heeft u altijd al eens een verhaal willen schrijven? De LVU heeft de cursus Schrijf 
uw verhaal op het programma gezet. 
  
  
  

Kunst & Cultuur 

 
Ook op dit gebied bieden wij een mooi pakket cursussen aan. Onze docente Diana de 
Wild geeft een cursus Cyprus, het eiland van Afrodite (incl. bezoek aan de 
gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden), een cursus over 
de Vikingen en een lezing over De muur van Hadrianus. En zij vertelt over Het 
dagelijks leven in het oude Egypte en laat dat zien in een rondleiding in het RMO. 
In dit Rembrandtjaar kan Rembrandt in ons programma niet ontbreken. Wij hebben 
een zeer gevarieerde Rembrandt-cyclus samengesteld, met een speciale 
Rembrandtwandeling, een verdiepend museumbezoek aan de tentoonstelling Jonge 
Rembrandt 1624-1634, een lezing over Rembrandt en Velázquez (bij de gelijknamige 
tentoonstelling in het Rijksmuseum), een lezing over Het faillissement van 
Rembrandten een lezing, mét virtual reality-beelden, over De reconstructie van het 
geboortehuis van Rembrandt. 
Op het programma verder een lezing met museumbezoek over Claude Monet, een 
lezing over Toorop en een verdiepend museumbezoek aan de tentoonstelling over de 
nog actieve Leidse kunstenaar Fer Hakkaart in het Katwijks Museum. Tot slot 
verdient ook ons bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de aandacht. 
  
  

Mens & Maatschappij 
  
  
Ook op dit gebied volop nieuwe lezingen, workshops en cursussen.  
Ons ‘pakket’ Arduino, met cursussen voor beginners en gevorderden wordt nu 
uitgebreid met een maandelijks Arduino Café. Na jaren zijn er weer 
filosofiecursussen, een over Ethiek, de filosofie van het goede leven en een 
cursus Inleiding in de filosofie. Én een bezoek aan het huis van Spinoza, met een 
lezing over deze beroemde filosoof en een rondleiding door het huis in Rijnsburg 
waar hij jaren woonde. 
Het is goed om iets meer over de Islam te weten en daarom bieden wij twee korte 
cursussen aan. In de cursus Islam in Nederland zal blijken hoe divers de Islam is, 
terwijl de cursus De Koran lezen inzicht biedt in dat werk, ook in vergelijking met de 
bijbel. 
In samenwerking met de EHBO-vereniging organiseren wij workshops Reanimatie en 



gebruik van AED aan, handig nu er in het straatbeeld steeds meer AED’s komen: je 
kunt ze maar beter weten te bedienen! 
  

De LVU biedt met trots veel aandacht aan 
Leiderdorpse geschiedenis. In het najaar wordt het boek Leiderdorpers in de Tachtig-
jarige Oorlog uitgebracht, dat uiteindelijk is voortgekomen uit een LVU-project onder 
leiding van onze docent prof. Dick de Boer. Op vier avonden in de winter bieden wij 
acht lezingen over de onderwerpen uit dit boek, dat soms tot in detail, over personen 
uit die tijd, het verhaal van Leiderdorp vertelt. 
  
En dat is nog maar een deel! Want op het programma staan bijvoorbeeld ook twee 
lezingen over De geschiedenis van de luchtvaart en hebben wij opnieuw een 
cursus Psychologie in het dagelijks leven. Er zijn praktische workshops 
over Gezondheid en voeding, Medicijngebruik bij ouderen en Erfbelasting en estate 
planning. En opnieuw houden wij een Rondwandeling langs ‘Bagage’, opnieuw is er 
een studiedag Alles over het heelal in één dag, en agenderen wij weer workshops 
over Ontspullen en Thuisadministratie. 
  
  

Ontspannen en bewegen 

  
Het aanbod van de ‘vaste’ cursussen ontspannen en bewegen op gebied van Yoga, 
Tai Chi en Bewust bewegen wordt uitgebreid met een laagdrempelige en 
toegankelijke cursus Easy Hatha Yoga waarin rust en ontspanning centraal staan. 
Aanbevolen! 

 
  
  

Talen 
  
  
  
Ons talenprogramma bevat net als al vele jaren verschillende cursussen Dutch for 
foreigners, Engels, Frans en Italiaans , en de Leeskringen Nederlandse literatuur. De 
cursussen Chinees en Praktisch Pools worden voortgezet. 



Het programma wordt echter stevig uitgebreid. 
Zo komt er een nieuwe cursus English Conversation at pre-intermediate level door 
onze native speaker Geraldine Flynn, is er een nieuwe cursus Praktisch Italiaans met 
kortere lessen en is er een cursus Frans op vakantie gepland. 
Er is meer! Met veel plezier kondigen wij nieuwe 
beginnerscursussen Latijn en Klassiek Grieks aan. Leuk voor degenen die deze talen 
lang geleden op school leerden en hun kennis willen ophalen, een uitdaging voor hen 
die altijd al Latijn of Grieks hadden willen leren maar daar nooit toe gekomen waren. 
Nieuw zijn ook de drie cursussen waarmee wij ons leeskringenprogramma aanvullen: 
een Leeskring Engelse literatuur en een Leeskring Franse literatuur (in beide 
leeskringen wordt naast Nederlands ook uitdrukkelijk, ter oefening, Engels dan wel 
Frans gesproken!), en een Leeskring Oost-Europese literatuur, waarin uit de enorme 
rijke literatuur van Rusland, Tsjechië, Hongarije, Polen een keuze wordt gemaakt. 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agenda juli en augustus 2019 
  
Za 06-07  10.30-13.00  Arduino Café 
Za 27-07  10.30-11.30  Tai Chi, iets voor jou? 
Za 03-08  10.30-11.30  Tai Chi, iets voor jou? 
Za 03-08  10.30-13.00  Arduino Café 
Ma 05-08  10.00-11.00  Easy Hatha Yoga, iets voor jou? 
Ma 12-08  10.00-11.00  Easy Hatha Yoga, iets voor jou? 
Za 17-08  10.30-11.30  Tai Chi, iets voor jou? 
Do 22-08  10.00-12.30  Buitenschilderen 
Vr 23-08  14.00-16.30  Middeleeuwse tuinen en geneeskrachtige 

                       planten 
Za 24-08   9.30-13.30  Aboriginal art en vrije letters 



Za 24-08  10.30-11.30  Tai Chi, iets voor jou? 
Ma 26-08  10.00-12.00  Buitenschilderen 
Di 27-08  10.00-14.00  Koken met wilde planten 
Wo 28-08  10.30-12.30  Rembrandt en de Gouden Eeuw 
Do 29-08  14.00-15.30  Rondvaart ‘Geschiedenis van Leiderdorp’ 
Vr 30-08  14.00-16.30  De menselijke schaal van Leiden 
Za 31-08  10.30-11.30  Tai Chi, iets voor jou? 
  

  

 
Contact 
Splinterlaan 156, 2352 SM  Leiderdorp 
Tel. 071 5411732 (maandag t/m vrijdag 09:30 - 12:00) 

Cursusprogramma: op onze website (www.volksuniversiteitleiderdorp.nl) 

U kunt het cursusboekje op verschillende adressen afhalen, o.a. Splinterlaan 156 (Volksuniversiteit 
Leiderdorp) en de Sterrentuin. In de regio zijn ook verschillende afhaalpunten. 

Afmelden voor de Nieuwsbrief: email naar 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, like onze pagina op Facebook.  
Zo mist u niets. 
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