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Hebt u uw programmaboekje nog niet ontvangen? 
  

De afgelopen weken hebben wij ons programmaboekje voor deze zomer en het 
seizoen 2019 – 2020 met veel inzet door onze vrijwilligers verspreid. 
Mocht u desondanks geen boekje hebben ontvangen, stuur dan een 
mailbericht naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, dan ontvangt u uw 
exemplaar zo snel mogelijk. 
  
  
  

DE ZOMER VAN DE LVU 

  
 Arduino Café 

Wilt u meer weten over Arduino, ‘het elektronische LEGO’? of heeft u 
vragen over uw toepassing van Arduino? Kom dan iedere eerste zaterdag 
van de maand naar de LVU, Splinterlaan 156. 
Zaterdag 3 augustus en 7 september, 10.30 – 13.00, € 5. Aanmelding niet 
nodig. 

  

 Tai Chi – iets 
voor jou? 
Door u te concentreren op 
soepel in elkaar 
overgaande bewegingen en 
houdingen leert u uw 

lichaam beter kennen en ervaart u diepe geestelijke en lichamelijke 
ontspanning. 
Sterrentuin, zaterdag 27 juli, 3, 17, 24 en 31 augustus, 10.30 – 11.30. 
€ 6 per les, 5 lessen € 27. 
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 Easy Hatha Yoga – iets voor u?  
Laagdrempelige en toegankelijke yogalessen met gevarieerde oefeningen, 
waarin rust en ontspanning centraal staan. Veel persoonlijke aandacht. Na 
afloop voelt u zich heerlijk ontspannen. 
Sterrentuin, maandag 5 en 12 augustus, 10.00 – 11.00. € 7,50 per les, 2 
lessen € 13,50. 
  

 Buiten schilderen 
In de inspirerende omgeving van de Heemtuin maakt u een schilderij, 
aquarel of tekening. Start bij de Kinderboerderij in de Houtkamp – bij 
slecht weer: Splinterlaan 156. 
Donderdag 22 augustus en maandag 26 augustus, 10.00 – 12.30, 

€ 17,50 per les, 2 lessen € 31. 

 Middeleeuwse tuinen en geneeskrachtige kruiden 
Talloze verhalen over middeleeuwse tuinen, kruiden en bloemenpracht in 
het Rijksmuseum van Oudheden en inzicht in medicinale planten waarbij 
de mens eeuwen lang genezing vond in de Hortus Botanicus. 
Rondleiding in het RMO en, na de koffiepauze, in de Hortus. 

Vrijdag 23 augustus, 14.00 – 16.30, € 17,50 (excl. entree RMO en Hortus). 

  

 Aboriginal art en 
vrije letters 
De bijzondere kunst van de 
Aboriginals wordt in deze 
workshop gekoppeld aan 
vrije kalligrafie. Na presen-
tatie van hedendaagse 

Aboriginal art krijgt u een boekje met uitleg over deze cultuur, en dan 
gaat u zelf creatief aan de slag. 
Workshop met presentatie en creatief werken, en koffie met een 
tractatie. 
Splinterlaan 156, zaterdag 24 augustus, 9.30 – 13.30, € 32,50 

  

 Koken met wilde planten 
Met de docente gaat u in de Bloemerd op zoek naar eetbare planten en 
leer hoe je deze kunt herkennen en welke delen je kunt gebruiken in de 
keuken. U maakt van wat u heeft geplukt een heerlijke lunch en die eet u 
samen op. 
Start: Natuurspeeltuin Bloemerd, dinsdag 27 aug., 10.00 – 14.00, € 39 

  

 Rembrandt en de Gouden Eeuw 



Verdiepend museumbezoek aan de 
heropeningstentoonstelling van de 
Lakenhal, die in dit Rembrandtjaar is gewijd 
aan Rembrandt en de Gouden Eeuw, met 
topstukken van Leidse meesters, zoals 
Rembrandt, Jan van Goyen en Jan Steen. 
Na de lezing en koffie of thee volgt u 
de  rondleiding. 
Museum De Lakenhal, Oude Singel 32, Leiden, woensdag 28 augustus, 
10.30 – 12.30, € 17,50 (excl. entree tot het museum) 

 Rondvaart ‘Geschiedenis van Leiderdorp’ 
Op, zo hopen wij, een mooie zomermiddag vaart u rond Leiderdorp over 
de Oude Rijn, de Does en de Dwarswatering, en hoort u het verhaal over 
de geschiedenis van Leiderdorp. De LVU schenkt u ’bubbels’ met 
knabbels. 
In samenwerking met het Leiderdorps 
Museum. 
Start: Oude Rijn ter hoogte van De 
Hollandsche Tuyn, donderdag 29 augustus, 14.00 – 15.30 uur, € 29. 
  

 De menselijke schaal van Leiden 
Leiden is een prachtig voorbeeld van een stedelijke omgeving die op 
menselijke schaal is gebouwd. Tijdens een wandeling door Leiden en, na 
koffie of thee, de film ‘Cobblestone stories’ wordt u dat duidelijk. 
Start: hoofdingang Hooglandse kerk, vrijdag 30 aug., 14.00 – 16.30, € 35 

  
  
  

DE LVU ZOEKT VRIJWILLIGERS! 
  
Vrijwilliger bij de LVU iets voor u?  
  
De LVU zoekt op korte termijn: 
 Een vrijwilliger voor assistentie bij 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. 

 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. 
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Agenda juli en augustus 2019 
  
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 Do 

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) 

Liever het cursusboekje in de bus? 
Email naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 
 
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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