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Het voorjaarsprogramma van de LVU is uit! 
  
Met veel plezier kondigen wij u ons nieuwe voorjaarsprogramma aan. Wij bieden 
weer een aantrekkelijk en gevarieerd voorjaarsprogramma van lezingen, workshops 
en cursussen aan. Het complete programma is te vinden in de voorjaarsbrochure, die 
u binnenkort ontvangt. 
  
De succesvolle creatieve, bewegings- en talencursussen van de LVU worden 
voortgezet. De cursussen beginnen vroeg in januari, maar als u dat niet goed uitkomt, 
kunt u altijd ‘onderweg’ instappen. Vanwege de verbouwing van de Sterrentuin zijn 
enkele yogacursussen en de tai chi-cursus ondergebracht in de mooie zaal van Flow 
Yoga aan de Splinterlaan 154C. 
  
De lezingencyclus over Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog wordt, met lezingen op 
donderdag 9 en 23 januari, voortgezet. Het interessante programma ‘Moderne 
Architectuur’ krijgt een nieuwe ‘aflevering’, over vier musea, waaronder Naturalis en 
De Lakenhal, die niet alleen een hoogwaardige collectie hebben, maar ook beschikken 
over prachtige gebouwen. Maar er is meer: lezingen over het moderne China en de 
(oude én nieuwe) Zijderoute, of de cursus van Diana de Wild over de Vikingen. In de 
cursus ‘Zoeken naar uw verborgen familieverleden’ leert u uw familiegeschiedenis in 
kaart brengen. Spectaculair is het college waarin u ‘Alles over het heelal in één dag’ 
voorgeschoteld krijgt en dat wordt voortgezet in het college ‘The universe revisited’, 
beide op zaterdagen van 10 tot 4 uur, mét lunch. 
In samenwerking met het Leiderdorps Museum brengen wij, na een lezing over 
keramiek in Leiderdorp, een bezoek aan de kleiwarenfabriek Ginjaar. Niet minder dan 
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vijf ‘verdiepende museabezoeken’ staan op de rol, met o.m. de tentoonstelling over 
de Leidse schilder Fer Hakkaart in het Katwijks Museum en de tentoonstelling 
‘Breitner vs. Israels’ in het Kunstmuseum Den Haag (vroeger het Gemeentemuseum). 
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding brengen wij een gecombineerd bezoek aan het 
Engelandvaardersmuseum en het Atlantik Wall Museum in Noordwijk.  
Onze talencursussen zijn uitgebreid met Turks voor beginners en er zijn 
vakantiecursussen Frans, Italiaans en Turks. 
  
En dat is nog maar een greep uit het uitgebreide aanbod. Er is voor iedereen een 
leuke, interessante cursus bij! Zie de voorjaarsbrochure. Mocht u deze niet 
ontvangen, kijk dan op onze website, www.volksuniversiteitleiderdorp.nl en meldt u 
aan voor de cursus van uw keuze! 
  
  
  

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. 
Graag vragen wij uw aandacht voor de uitgebreide oproep aan het einde van deze 
nieuwsbrief. 
  
  
  

Leiderdorp tijdens de 80-jarige Oorlog 

  
Op maandag 18 november nam burgemeester 
Driessen het eerste exemplaar van het boek 
‘Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog – 
schetsen van een dorpssamenleving’ in 
ontvangst. In 432 rijk geïllustreerde pagina’s 
vertellen de vijf auteurs, allen Leiderdorpers, 
over het wedervaren van ons dorp. 
Dit porachtige boek is in Leiderdorp  te koop 
zijn bij Boekhandel De Kler (Winkelhof), het 
Kijk- en Afhaalpunt (vml. Sparmuseum), 

Hoofdstraat 164, het Leiderdorps Museum (na de heropening), 
Vronkenlaan 46 en bij de LVU. Winkelprijs € 29,95. 
  
  
  

Lezingencyclus ‘Leiderdorpers in de 80-jarige oorlog’ 
  
De LVU organiseert naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Leiderdorp 

tijdens de 80-jarige oorlog – schetsen van een dorpssamenleving’ een cyclus van vier 

lezingen, waarin de belangrijkste thema’s uit het boek worden behandeld. Na 

nieuwjaar vinden nog twee lezingen uit deze cyclus plaats:  
 Donderdag 9 januari 2020, 20.00 – 22.00 uur. Schrijf hier in voor deze avond 

- Willem Hovestreydt: Het Huis ter Does en zijn bewoners 

- Hans Endhoven: Een Leiderdorpse ondernemer: steenmanager Verdoes 
 Donderdag 23 januari 2020, 20.00 – 22.00 uur. Schrijf hier in voor deze avond. 

- Edward Sodderland: Herbergen, tappers en herbergiers 

http://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/
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- Dick de Boer: Loterij, rederijkerij en andere cultuur 
  
  
  

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 , maar vergeet niet uw naam, 
adres, telefoonnummer én het nummer van uw cursus te vermelden. 
  
  
  

Creatief 

  
  

Bij de LVU kunt u uw creativiteit samen uitleven!  
  

De LVU heeft weer een aantrekkelijk programma van 

creatieve cursussen samengesteld. U kunt daarin uw 

creativiteit uitleven. Schilderen, tekenen, handlettering, je 

kunt het natuurlijk in je eentje doen. Maar beter leren 

kijken, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen is echt 

iets voor in een groep. Samen aan de slag, leren van elkaar 

en een maatje vinden om je ook naast de lessen op stoom 

te houden. Dát is wat veel mensen beweegt om zich op te 

geven voor onze creatieve cursussen. Het is natuurlijk ook gezellig om je samen met 

een vriend of vriendin op te geven. 
In januari kunt u al terecht voor de cursussen 
 Aquarelleren: vanaf maandag 13 januari, 9.30 – 12.00 uur. Schrijf hier in! 
 Tekenen en schilderen met diverse technieken start op dinsdag 14 januari, 10.00 

– 12.30 uur. Klik hier om in te schrijven. 
 Aquarelleren en tekenen: eerste les woensdag 15 januari, 9.30 – 12.00 uur. U 

kunt hier inschrijven. 
  
Het is bij verschillende cursussen mogelijk om in overleg met ons secretariaat 

tussentijds in te stappen. 
  
  
  

Kunst  Cultuur 

  
  

De LVU biedt weer een bijzonder programma ‘Kunst en Cultuur’ 
  

Ons programma op het gebied van kunst en cultuur omvat dit voorjaar, zoals u van 
ons gewend bent, hoogwaardige activiteiten, zoals de cyclus van Diana de Wild over 
de Vikingen, interessante museumbezoeken en een bijzonder Programma Moderne 
Architectuur. Op korte termijn bieden wij u de volgende cursussen en excursies aan: 
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 Oude culturen van Europa III: De Vikingen.  
De cyclus van vier lezingen van Diana de Wild over de 
Vikingen start op dinsdag 21 januari, 10.00 – 12.00 uur. 
Klik hier om in te schrijven. Wist u dat het Fries Museum 
in Leeuwarden tot 15 maart a.s. een mooie 
tentoonstelling over de Vikingen heeft? Bereid uw bezoek 
aan die tentoonstelling voor met de lezingencyclus van de 
LVU. 

 Fer Hakkaart, een poëtisch realist 
Op vrijdag 17 januari (10.30 – 12.00) brengen wij een verdiepend museumbezoek 
aan de tentoonstelling over de Leidse schilder en tekenaar Fer Hakkaart in het 
Katwijks Museum. U kunt hier inschrijven. 

  
  
  

Mens & Maatschappij 

  

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/kunst-en-cultuur/cursussen/oude-culturen-van-europa-iii-de-vikingen
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/kunst-en-cultuur/excursie/fer-hakkaart-een-poëtisch-realist


  

Geschiedenis, moderne techniek, filosofie en nog veel meer…. 
  
Er is nog zoveel leuks te leren! Dat is het motto van de LVU en dat komt heel goed tot 

uiting in de cursussen op het brede terrein van ‘Mens en maatschappij’. Of je nu als 

ondernemer aan de slag wil, iets meer over psychologie in het dagelijks leven wil 

weten, of je wil verdiepen in onze geschiedenis, dan wel wat meer wil weten over het 

heelal, bij de LVU kunt u terecht. Niet voor zwaarwichtige betogen die nauwelijks te 

volgen zijn, maar voor toegankelijke verhalen waar je iets van mee pikt.  
  
In januari staan, naast de twee laatste lezingen over ‘Leiderdorp tijdens de 80-jarige 

oorlog’, de volgende cursussen op het 

programma: 
 Basiscursus Arduino 
Bij de LVU leert u met de zeer betaal-bare 
Arduino microprocessoren lichtbronnen, 
kleine motortjes, klokken, etc. aansturen. In 
de eerste les maakt u kennis met Arduino en 
in de volgende 5 lessen gaat u zelf aan de 
slag. 
Start: maandag 6 januari, 19.30 – 21.30 uur. 

Klik hier om in te schrijven. 
 Introductiebijeenkomst Arduino 

Als u zich eerst wil oriënteren op Arduino, voordat u besluit of u de basiscursus 
wil volgen, kunt u op maandag 6 januari (19.30 – 21.30 uur) ook deelnemen aan 
de Introductiebijeenkomst en pas daarna beslissen of u aan de basiscursus wilt 
deelnemen. Meld u hier aan voor de Introductiebijeenkomst. 

 Zoeken naar uw verborgen familieverleden 
Ontrafel de geschiedenis van uw familie. Tegenwoordig is dat goed te doen, 
omdat veel gegevens via Internet terug te vinden zijn. Maar niet alles, soms is 
archiefonderzoek nodig. Na afloop van de cursus (6 lessen) heeft u uw familie 5 
generaties terug gereconstrueerd. Start: dinsdag 21 januari, 14.00 – 16.00 uur. 

Schrijf hier in! 
 Geschiedenis van de luchtvaarttechniek 
Onder de titel ‘Om te vliegen heeft de mens een 
vliegtoestel nodig’ biedt de LVU een tweetal lezingen 
aan over de geschiedenis van de luchtvaarttechniek. In 
de eerste lezing gaat het om hoe de mens er in de 
periode tot 1918 in slaagde zijn ambities om te vliegen 
te vervullen, terwijl in de tweede lezing de technische 
ontwikkelingen sindsdien aan de orde komen. 

- Woensdag 29 januari, 19.30 – 21.30 uur: Alle begin is moeilijk. Schrijf hier in. 
- Woensdag 12 februari, 19.30 -21.30 uur: De ontwikkeling van vliegtuigen van 
1918 tot heden. Klik hier om in te schrijven. 
Wilt u alle twee lezingen bijwonen, schrijf dan hier in. 

  
  

Ontspannen en bewegen 

  

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/workshop/basiscursus-arduino
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/workshop/arduino-introductie-2019
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/cursussen/zoeken-naar-uw-verborgen-familieverleden
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/lezingen/alle-begin-moeilijk-de-ontwikkelingen-tot-1918
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/lezingen/de-ontwikkeling-van-vliegtuigen-van-1918-tot-heden
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/lezingen/“om-te-vliegen-heeft-de-mens-een-vliegtoestel-nodig”


  

Soepel en fit blijven door bewegen, ontspannend en sportief! 
  
Wij hebben ontspannende en gezellige bewegingscursussen op het programma. U 

kunt het hele jaar door instappen. Vraag een proefles aan en doe mee! 
  
In verband met de verbouwing van de Sterrentuin hebben wij de lessen die in de 

bewegingszaal daar plaatsvonden, in een andere ruimte moeten onderbrengen. Wij 

hebben een mooie, lichte zaal gevonden bij Flow Yoga, Splinterlaan 154C. De 

cursustijden hebben wij aangepast aan de beschikbaarheid van die zaal. 
  

Op het programma staan: 
 Yoga: 
Start: dinsdagavond 7 januari 2020, 20.00 – 21.00 
uur (Splinterlaan 156). U kunt hier inschrijven. 
Start: woensdagochtend 8 januari 2020, 11.00 – 
12.00 uur (Flow Yoga, Splinterlaan 154C). Klik hier 
om in te schrijven. 
 Easy Hatha Yoga: 
Start: maandagochtend 6 januari 2020, 10.45 – 
11.45 uur (Flow Yoga, Splinterlaan 154C). Schrijf 

hier in! 
 Tai Chi: 

Start: zaterdagochtend 4 januari 2020, 10.30 – 12.00 uur (Flow Yoga, Splinterlaan 
154C). Hier inschrijven. 

 Bewust bewegen: 
Start: maandagmiddag 6 januari 2020, 12.30 – 13.03 uur (Splinterlaan 156). U 
kunt hier inschrijven. 
Start: maandagmiddag 6 januari 2020, 13.30 – 14.30 uur (Splinterlaan 156). U 
kunt hier inschrijven. 

  
  
  

Talen 
  
  

Een nieuwe taal leren – of uw talenkennis ophalen? 

  
Denkt u erover om een leuke taalcursus te gaan 
volgen, om eens een nieuwe taal te leren? Of juist 
om ver weggezakte kennis weer op te halen? De LVU 
biedt een compleet pakket talencursussen.  
Onze talencursussen beginnen weer vanaf medio 
januari. Naast Engels, Frans en Italiaans op 
verschillende niveaus bieden wij ook cursussen aan 

in de volgende talen: 
 Latijn: 

De cursus Latijn: taal, cultuur en geschiedenis 1b gaat van start op woensdag 15 
januari (18.45 – 20.15 uur). deze is een vervolg op de beginnerscursus van het 
afgelopen najaar. Als u zich nog een beetje Latijn van vroeger herinnert, kunt u 
gerust instappen. Schrijf hier in! 

 Pools 
De cursus Praktisch Pools 4 begint op woensdag 15 januari (19.30 – 21.00 uur). 
Enige voorkennis van het Pools is noodzakelijk voor deelname. Heeft u 
belangstelling voor deelname, maar vraagt u zich af of uw voorkennis voldoende 

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/ontspannen-en-bewegen/cursussen/yoga-0
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https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/ontspannen-en-bewegen/cursussen/easy-hatha-yoga-0
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/ontspannen-en-bewegen/cursussen/tai-chi-0
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/ontspannen-en-bewegen/cursussen/bewust-bewegen-2
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/ontspannen-en-bewegen/cursussen/bewust-bewegen-0
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/talen/latijn/latijn-taal-cultuur-en-geschiedenis-1b


is, neem dan contact op met ons bureau. Wilt u meedoen? Schrijf dan hier in. 
 Chinees 

Leer de taal van de nieuwe wereldmacht China! Wij starten een nieuwe cursus 
Chinees voor beginners 1a op donderdag 16 januari (19.30 – 21.00 uur), die 
gericht is op praktisch gebruik van de taal. Daarin wordt ook aandacht besteed 
aan de Chinese maatschappij en cultuur. U kunt hier inschrijven. 

                                                     我爱你 

 NIEUW: Turks 
Nieuw bij de LVU: een cursus Turks voor beginners 1a. Turks, de taal van het land 
op de grens van Europa en Azië, maar ook van verschillende landen van Centraal 
Azië, zoals Kazachstan. De cursus start op dinsdag 14 januari, 18.45 – 20.15 uur. U 
kunt hier inschrijven. 

  
Een taal leren? Wel eens gedacht aan conversatielessen? 
U heeft al enige tijd Engels of Frans geleerd of uw kennis van de middelbare school 
opgehaald. Het is dan veel leuker om steeds beter gesprekken te voeren in deze twee 
talen dan om nog weer een standaardcursus te volgen. Bij de LVU kunt u terecht voor 
conversatie Engels (op twee niveaus, resp. maandagavond en donderdagmiddag) en 
Frans (op donderdagavond). Kijk op onze website. 
  
  
  

 
  

 

 

 

 
  

Agenda januari 2020 
  
  
   
Za 04-01  10.30–12.00  Tai Chi [Locatie: Splinterlaan 154C] 
Ma 06-01  10.45-11.45  Easy Hatha Yoga [Splinterlaan 154C] 
Ma 06-01  12.30-13.30  Bewust bewegen 
Ma 06-01  13.30-14.30  Bewust bewegen 
Ma 06-01  19.30-21.30  Arduino Introductiebijeenkomst 
Ma 06-01  19.30-21.30  Basiscursus Arduino 
Di 07-01  18.30-19.30  Italiaans voor beginners 1b 
Di 07-01  20.00-21.00  Yoga 
Wo 08-01  10.15-11.45  Italiaans 3b (A2-B1) 
Wo 08-01  11.00-12.00  Yoga [Locatie: Splinterlaan 154C] 
Do 09-01  11.30-13.00  Italiaans 2b (A1-A2) 
Do 09-01  20.00-22.00  Duolezing 3: Ondernemers en kasteelheren 
Ma 13-01  09.30-12.00  Aquarelleren 
Ma 13-01  10.30-12.30  Engels Intermediate 4c (B1) 
Ma 13-01  19.00-21.00  Engels Conversation at Pre-intermediate 

                       level 1b 
Di 14-01  10.00-12.30  Tekenen en schilderen diverse technieken 
Di 14-01  13.30-15.30  Frans intensief voor ‘grands débutants’ 

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/talen/pools/praktisch-pools-4
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/talen/chinees/chinees-voor-beginners-1a
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/talen/turks


                       3b (A2) 
Di 14-01  15.30-17.00  Frans voor beginners 1b (A1) 
Di 14-01  19.00-21.00  Turks voor beginners 1a 
Wo 15-01  09.30-12.00  Aquarelleren en tekenen 
Wo 15-01  18.45-20.15  Latijn: taal, cultuur en geschiedenis 1b 
Wo 15-01  19.30-21.00  Praktisch Pools 4 
Do 16-01  13.30-15.30  Engels: Conversation at Upper-inter- 

                       mediate level 2b 
Do 16-01  15.00-16.30  Engels voor beginners 2a 
Do 16-01  19.00-20.30  Frans Discussiegroep voor gevorderden 2b 

                       (B2) 
Do 16-01  19.30-21.00  Chinees voor beginners 1a 
Vr 17-01  10.30-12.30  Fer Hakkaart, een poëtisch realist 
Di 21-01  10.00-12.00  Oude culturen van Europa: de Vikingen 
Di 21-01  14.00-16.00  Zoeken naar uw verborgen familieverleden 
Do 23-01  20.00-22.00  Duolezing 4: Plaatsen van cultuur en 

                       plezier 
Wo 29-01  19.30-21.30  Om te vliegen heeft de mens een vlieg- 

                       toestel nodig 
Wo 29-01  19.30-21.30  Alle begin is moeilijk: de ontwikkelin- 

                       gen tot 1918 
Ma 03-02  19.30-21.30  Arduino voor gevorderden 
Di 04-02  20.00-21.30  Turks op vakantie 
Do 06-02  09.30-11.30  Handlettering 
Do 06-02  19.30-22.30  Reanimatie en gebruik AED bij volwasse- 

                       nen en kinderen 
  
  
  

De LVU zoekt vrijwilligers 
  

Geachte cursist(e), 
  
Wij zijn blij, dat u bij ons een cursus volgt! 
Maar u weet het, als iemand zo begint komt er meestal nog een vraag. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies binnen de Volksuniversiteit 
Leiderdorp. En we denken daarbij ook aan u. 
Er zijn vier terreinen waarop wij versterking nodig hebben: 
  
1                    Cursuscoördinatoren 

Wij geven cursussen, lezingen, workshops, excursies, etc. in vijf gebieden: 
talen, creatief, ontspannen en bewegen, kunst en cultuur, mens en 
maatschappij. Voor elk van die gebieden zoeken wij coördinatoren. De 
werkzaamheden omvatten: het opzetten, bedenken en organiseren van 
nieuwe cursussen, en het begeleiden van cursussen (docenten en 
cursisten). 
Hoeveel tijd kost het? In de periode maart – mei en in november zijn er 
verschillende vergaderingen om het nieuwe programma vast te stellen of 
aan te vullen. Door het jaar heen moeten er nieuwe cursussen ingeleid 
worden en daarnaast woont u af en toe een cursus bij. Verder onderhoudt 
u contact met de docent en de cursisten. 
En wat staat er tegenover? U komt te ‘werken’ in een leuk team. U komt 
een grote variatie aan mensen tegen. U geeft samen met vele anderen 
richting aan de ontwikkeling van de Volksuniversiteit. 
Er bestaat de mogelijkheid om in overleg zonder betaling deel te nemen 
aan cursussen van de Volksuniversiteit. 

2                    Mensen voor PR en externe communicatie 
Wij proberen het programma van de LVU op zoveel mogelijk plaatsen 
bekend te maken. Daarom publiceren wij jaarlijks in de zomer een mooi 
verzorgd programmaboekje (met een aanvulling aan het eind van het jaar), 
schrijven wij wekelijks berichten voor de lokale krant, adverteren wij daarin 
en in andere media, hebben wij een maandelijkse elektronische 



nieuwsbrief, zijn wij actief op verschillende sociale media en nemen wij 
deel aan markten e.d. Dat is veel werk, waarbij wij extra hulp heel goed 
kunnen gebruiken. 
Daar stellen wij tegenover het werken in een leuk team, flexibele inzet en 
creatief werk en de mogelijkheid om in overleg zonder betaling deel te 
nemen aan onze cursussen. 

3                    Bureaumedewerkers 
Onze insteek is, dat het bureau van de Volksuniversiteit Leiderdorp zoveel 
mogelijk bereikbaar is voor het publiek. Wij zoeken mensen, die het leuk 
vinden om op vaste weekdagen of weekdagdelen het bureau te bemensen. 
De werkzaamheden omvatten het opvangen van cursisten en docenten 
(indien nodig), het verzorgen van koffie en thee voor de cursussen, 
administratieve werkzaamheden en beantwoorden van de telefoon. 
Wij kunnen daartegenover stellen: leuk werk op een klein bureau, een 
vrijwilligersvergoeding en de mogelijkheid om zonder kosten deel te nemen 
deel te nemen aan bepaalde cursussen. 

4                    Vrijwilligers op de achterhand 
Wilt u zich in een wat losser verband aan de Volksuniversiteit verbinden? 
Het kan nooit kwaad om eens bij ons te informeren naar de mogelijkheden. 
Wat heeft u voor kennis en vaardigheden die goed van pas zouden komen 
op de Volksuniversiteit? Wij gaan graag met u in overleg. 

  
Belangstelling? Neem dan contact op met ons bureau: 
Splinterlaan 156, 2352 SM  LEIDERDORP - tel: 071-5411732 
info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 
  
Namens de LVU, 
Emil Broesterhuizen, voorzitter 
  
  
  

Contact 

Splinterlaan 156, 2352 SM  Leiderdorp 

Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij 09:30-12:00 op 071-

5411732 
  

  
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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