
 

 

  

    

 

Splinterlaan 156, 2352 SM  LEIDERDORP 

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

 

 

  

 

22 februari 2021 nr 107  

  

  

mailto:info@volksuniversiteitleiderdorp.nl


 

 

DE LOCKDOWN WEER VERLENGD – 

DE CURSUSSEN WEER OPGESCHORT ……  

 

 

 

Erg vervelend, maar we moeten de cursussen wéér opschorten. De lockdown, die tot 3 

maart loopt, wordt verlengd, al is het op het moment dat wij dit schrijven nog niet (officieel) 

bekend tot wanneer. Het LVU-bestuur heeft daarom besloten om alle cursussen, voor 

zover ze niet online worden gegeven, uit te stellen tot ná Pasen. En nu maar hopen dat we 

dán weer ‘normale’ lessen mogen geven. 

  

 

...... OF ONLINE GEGEVEN  

 

 

 

 

Wij zijn erin geslaagd om op een aantal 

gebieden online cursussen op te starten. 

Sinds 25 januari (en in het geval van 

Italiaans al sinds 5 januari) worden de 

volgende cursussen online via Zoom 

verzorgd: 
 

 

• (Easy Hatha) Yoga op maandagochtend (10.30 – 11.30 uur) en op dinsdagavond 

(20.00 – 21.00 uur) 

• Engels Conversation at Upper Intermediate Level, donderdagmiddag (13.30 – 

15.30 uur) 

• Frans ‘Grands débutants’, maandagmiddag (13.15 – 15.15 uur) 

• Frans Discussiegroep gevorderden, donderdagavond (19.00 – 20.30 uur) 

• Italiaans Livello elementare (3b), dinsdagmiddag (13.15 – 14.45 uur) 

• Italiaans Livello medio (4b), dinsdagochtend (11.15 – 12.45 uur) 

• Latijn: taal, cultuur, geschiedenis 1b, woensdagavond (19.10 – 20.40 uur) 

• Klassiek Grieks: taal, cultuur, geschiedenis 2a, woensdagavond (20.50 – 22.20 

uur) 

 



 

 

DROOMT U OOK OVER VAKANTIE? 

DE LVU HELPT U OP WEG!  

 

 

 

 

Wie droomt er niet van een zonnige vakantie en van een goed glas wijn op een gezellig 

zonnig terrasje? Gaat u deze zomer op vakantie naar Frankrijk of Italië en wilt u voor de 

vakantie uw kennis opfrissen? Of bent u nog helemaal niet bekend met het Frans of het 

Italiaans? Dan zijn de korte online vakantiecursussen van de LVU echt iets voor u. U kunt 

nú niet naar de LVU komen, maar de LVU wel naar u, via Zoom. 

U maakt op ongedwongen wijze kennis met het Frans of Italiaans en met eenvoudige en 

praktische oefeningen leert u de belangrijkste uitdrukkingen en de woordenschat die een 

toerist nodig heeft om de weg te vragen, een drankje of een hapje te bestellen of 

boodschappen te doen. En er is tijd en aandacht voor praktische informatie en leuke 

weetjes over Frankrijk of Italië en zijn bewoners. 

• Frans op vakantie voor beginners: Deze online cursus van 10 lessen start bij 

voldoende belangstelling op dinsdag 2 maart, 10.00 – 12.00 uur. 

Hier kunt u inschrijven. 
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• Italiaans op vakantie voor 

beginners: Deze online cursus 

van 8 lessen start bij voldoende 

belangstelling op dinsdag 2 maart, 

15.00 – 16.30 uur. 

Hier kunt u inschrijven. 

Beide cursussen zijn niet alleen een 

goede voorbereiding voor uw vakantie in 

Frankrijk of Italië, maar zijn ook een goede 

start voor wie meer en beter Frans of 

Italiaans wil leren spreken. 
 

 

Wij plannen ook nog een online cursus Dutch for foreigners, op maandag- plus 

woensdagavond (18.30 – 20.00 uur) of donderdagavond (19.30 – 21.00 uur). 

  

Ook op de website is te vinden welke online-cursussen de LVU aanbiedt. Aarzel niet en 

schrijf in! 

  

 

UITSTEL TOT NA PASEN – MAAR HOE LANG LOPEN 

DE CURSUSSEN DOOR? 

   

Een belangrijke deel van de talencursussen en de bewegingscursussen zijn 

uitgesteld tot na Pasen. Vooralsnog bieden wij deze nu aan met 12 tot 14 lessen, 

waarbij de laatste lessen plaatsvinden in de week van 12 juli. 

Indien u zich al had ingeschreven voor een van deze cursussen én ook al had 

betaald, en u handhaaft uw inschrijving, dan krijgt u het eventueel teveel betaalde 

uiteraard terug. 

Mocht u wel willen deelnemen, maar weet u nu al dat u bij enkele lessen moet 

verzuimen, meldt u dat dan aan het LVU-bureau. Een regeling is bespreekbaar. 

 

 

Verschillende taalcursussen zijn, online, gestart in de week van 25 januari. De ‘klassikale’ 

lessen starten vooralsnog in de week van 6 april. 

Degenen die wel willen meedoen aan een van deze taalcursussen, maar niet online, 
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behoeven zich geen zorgen te maken. Doorgaans is instromen als u lessen heeft gemist, 

niet problematisch. Zeker niet als het conversatiecursussen betreft. Ook is instromen van 

‘buitenaf’, na contact met de docent(e), goed mogelijk. Als u van plan was om in te 

schrijven voor een van onze taalcursussen, laat u dan door corona daarvan niet afhouden 

en neem contact op met ons bureau. 

 

 

 

Het is heel goed mogelijk om, als u tot dusverre daaraan 

niet deelnam, in te stromen in de twee yogacursussen 

die online plaatsvinden. Juist in deze tijd is het erg 

belangrijk om goed in beweging te blijven en zich onder 

begeleiding te ontspannen. Belangstelling? Meld u aan 

bij het secretariaat per mail 

(info@volksuniversiteitleiderdorp.nl) of telefonisch (071 

5411732). 
 

 

 

UITGESTELDE CURSUSSEN  

 

 

De data van alle cursussen die al in het programma stonden op een (start)datum ná 

Pasen, zijn ongewijzigd. Maar we hebben een groot aantal cursussen, workshops en 

lezingen hebben we opnieuw moeten uitstellen: 

  

CREATIEF  

• Sumi-e Japanese Ink Brush Painting (4 lessen, tweewekelijks): eerste les 

verplaatst naar woensdag 14 april, 13.00 – 15.00 uur. 

• De eerste les van de cursus ‘Videofilm bewerken met Hitfilm’ is verplaatst naar 

woensdag 26 mei, 19.30 – 21.30 uur. 

• De cursus ‘Nana’s maken’ (3 lessen) begint nu op vrijdag 9 april, 10.00 – 12.30 

uur. 

• De workshop ‘In de geest van Miró – vrije letters en zentangle’ is nu op 

zaterdag 10 april, 9.30 -13.30 uur. 

• De workshop ‘Oude inheemse Westafrikaanse schriften’ is verplaatst naar 

zaterdag 5 juni, 9.30 – 13.30 uur. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ  

• Arduino Introductiebijeenkomst, Basiscursus en Cursus voor gevorderden: 

uitgesteld tot het najaar. 

• Lezing ‘Een mysterieus verdwenen boegbeeld - hoe een topgeleerde ontbrak 

in het eerste cortège van de universiteit in 1575’ door Dick de Boer: verplaatst 

naar maandag 7 juni, 20.00 – 21.30 uur (onder voorbehoud). 

• Lezing ‘Hofjes als Middeleeuwse erfenis’ door Dick de Boer: verplaatst naar het 

najaar. 

• De cursus ‘Keuzes rondom de uitvaart’ vindt nu plaats op dinsdag 13 en 20 april, 

19.30 – 21.30 uur. 

• De eerste les van ‘Filosofie – Het Goede Leven en de Vrije Markt’ (6 lessen) 

wordt gegeven op dinsdag 6 april (19.30 – 21.30 uur). Indien de cursus niet in de 

lesruimten van de LVU kan plaatsvinden, wordt deze online, via Zoom, gegeven. 

• De cursus ‘Maak een eenvoudige website met Elementor in Wordpress’ vindt 

plaats op woensdag 14 en 28 april en 12 mei. 

• De studiedag ‘Alles over het heelal in één dag’ is nu zaterdag 17 april, 10.00 – 

16.00 uur. 

• De studiedag ‘The universe revisited’ is nu zaterdag 8 mei, 10.00 – 16.00 uur. 

• De lezing ‘Op jacht naar goud en porselein – de berging van schepen van de 

VOC’ is verplaatst naar dinsdag 20 april, 19.30 – 21.30 uur. 

  

KUNST EN CULTUUR  

• Cyclus ‘100 meesterwerken van Hollandse en Vlaamse kunst 1350 – 1750’, de 

tweede, derde en vierde lezing zullen plaatsvinden op vrijdag 23 april, 21 mei en 4 

juni, 14.00 – 15.30 uur. 

• De lezingencyclus ‘De ontdekking van het Noorden’ vindt plaats op dinsdag 11, 

18 en 25 mei en 1 juni, 10.00 – 12.00 uur. 

• De lezing met museumbezoek ‘Nederland in de prehistorie’ is nu vastgesteld op 

vrijdag 4 juni, 14.00 – 16.00 uur. 

  

De data van de cursussen die zouden beginnen ná Pasen, zijn ongewijzigd. 



 

Op onze website vindt u steeds de meest actuele informatie. 

  

Misschien was u van plan om in te tekenen op een van de bovengenoemde cursussen of 

op een van de cursussen die pas voor maart en later op het programma staan. Laat u zich 

door corona niet weerhouden en meld u aan. U verzekert zich van een plek én u helpt de 

LVU ermee deze lastige periode zo goed mogelijk door te komen. 

  

 

VRIJWILLIGER BIJ DE LVU,  

IETS VOOR U 

 

  

 

Ons team werkt hard om u 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. 

 

  

 

WILT U ZICH INSCHRIJVEN 

VOOR EEN CURSUS?  

 

 

 

Dat stellen wij zeer op prijs. Wij geven er de voorkeur aan, dat u zich opgeeft via de pagina 

van de cursus van uw keuze op onze website. U kunt dan ook betalen via Ideal of door 

een eenmalige machtiging af te geven. Snel en gemakkelijk! 

 

Misschien vindt u inschrijving op deze wijze toch wat moeilijk. 

Stuur dan een mailbericht naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl , en vergeet niet uw 

naam, adres, telefoonnummer én het nummer van uw cursus te vermelden. 
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BEREIKBAARHEID 

TIJDENS DE LOCKDOWN  

 

 

 

Het bureau van de LVU (Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp) is tijdens de 

lockdown alleen geopend op maandagochtend (9.00 tot 13.00 uur) en 

donderdagochtend (9.30 tot 12.30 uur). Het bureau is te bereiken per mail 

(info@volksuniversiteitleiderdorp.nl), of telefoon (071 5411732). Informatie is ook te vinden 

op de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, waarop men zich ook voor cursussen 

kan inschrijven. 

 

  

  

Contact 

   

Adres: Splinterlaan 156, 2352 SM  Leiderdorp 

 

Email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

 

Telefoon: 071-5411732 

- Telefonisch bereikbaar op maandag 09:30-13:00 en donderdag 09:30-12:30 

- 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 

 

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. 
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Afmelden voor de Nieuwsbrief: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 
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