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DE LOCKDOWN DUURT NOG VOORT, 

MAAR ER IS HOOP!  
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Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief moeten melden dat wij dicht blijven tot 31 mei. Maar 

er lijkt een redelijke kans te zijn dat wij dan weer open kunnen. Wij hopen dat zeer en wij 

hebben daarom voor juni nog een heel mooi programma. Zo willen we weer cursussen 

Yoga en Bewust Bewegen gaan geven in een zaal. En een belangrijk deel van de korte 

cursussen, lezingen en workshops die we voor dit voorjaar hadden gepland, staat nu op 

het programma voor juni. 

Helemaal zeker is het nog niet. Het stappenplan van de overheid geeft aan dat het op 26 

mei mogelijk wordt om binnen met 30 maximaal mensen bijeen te komen (maar wel met 

1,5 meter afstand) en dat onder voorwaarden binnen sporten mogelijk wordt. Het is een 

plan, de ontwikkelingen rond corona moeten het wel mogelijk maken dat het ook zo kan 

worden uitgevoerd.  

Maar er is hoop! 

  

  

 

En er zijn tot eind mei ook nog enkele cursussen online. 

 

 

  

Effectieve communicatie: Kom in beeld bij je ideale klant 

 

Effectieve communicatie: Kom in beeld bij je ideale klant 

Om in beeld te zijn bij je klant, moet je zichtbaar te zijn op een manier die bij je past én die 



 

resultaat oplevert. In deze online cursus ontdek je hoe je op meer persoonlijke wijze 

zichtbaar kunt zijn, zodat potentiële klanten je als expert gaan zien en graag met je willen 

samenwerken. Je leert welke middelen het meest effectief zijn en ook hoe je kunt zorgen 

dat het géén dagtaak wordt en alleen dingen te doen die resultaat opleveren, zodat 

marketing je minder tijd kost en je meer tijd kunt besteden aan je klanten. Door jezelf te 

laten zien help je je klant om de juiste keuze te maken. 

 

In deze LVU-cursus ontwikkel je je eigen communicatiestrategie en leer je slimmer om te 

gaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van communicatie. Marjolein Hettinga, 

van De Communicatiehelpdesk, geeft een hele praktische training, waarbij je de 

geleerde theorie direct toepast op jouw bedrijf. In de eerste vier lessen werk je aan je 

communicatieplan. De vijfde les gaat specifiek over social media, omdat dat voor veel 

ondernemers iets is waar ze mee aan de slag willen en waar kansen liggen. De eerste 

online-les is op maandag 10 mei, 19.45 – 21.45 uur. Aanmelden kan hier. 

 

Wilt u alleen deelnemen aan de vijfde les over sociale media? Dat kan. Hier kunt u zich 

aanmelden voor deze workshop Met meer gemak op sociale media (maandag 14 juni, 

19.45 – 21.45). 

 

 

 

 

(Easy Hatha) Yoga 
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De yoga-cursussen op maandagochtend en dinsdagavond via Zoom worden 

voortgezet. Onder leiding van Angela Goddijn kunt u zich thuis heerlijk ontspannen met 

een uur yoga-oefeningen.  

Doe mee en meld u aan voor een aantal lessen yoga op 

 

Maandagochtend 10 en 17 mei, 10.30 – 11.30 uur (€ 19 voor 2 lessen) 

Dinsdagavond 11, 18 en 25 mei, 20.00 – 21.00 uur (€ 28,50 voor 2 lessen). 

Aanmelding: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. 

  

 

 

WILDPLUKWANDELING  

(IN HET ECHT!)  

 

 

 

  

In park De Bloemerd leer je hoe je de planten kunt  herkennen en welke delen je kunt 

toepassen in de keuken... Maak kennis met eetbare planten, de 

zogenaamde  superfoods uit de natuur. 

Vroeger was het heel gewoon om planten uit het wild te plukken. Helaas is de kennis die 

daarvoor nodig is, in de loop van de jaren verloren gegaan. 

Samen met diëtist en natuurvoedingsdeskundige Carla Glorie gaan wij in de Bloemerd op 

zoek naar wilde planten. Je leert hoe je de planten kunt herkennen en welke delen je kunt 

toepassen in de keuken. Ter afsluiting worden er van wilde planten gemaakte hapjes 

aangeboden. 

Donderdag 27 mei, 19.30 – 21.30 uur, start bij de Natuurspeeltuin Leiderdorp in de 

Bloemerd. 

Hier kunt u inschrijven. 

  

 

DE LVU ZOEKT VRIJWILLIGERS  

 

 

Het team van de LVU heeft zich het afgelopen half jaar vooral ingespannen om cursussen, 

lezingen en workshops uit te stellen naar andere data en cursussen online voort te zetten. 

Dat is niet het leukste werk. 

Toch proberen we ook nog zoveel mogelijk goede en leuke publiciteit te verzorgen. 
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Ondanks alles wil je contact houden met al je cursisten en toekomstige cursisten.  

Wij krijgen gelukkig wél nieuwe energie van het opzetten van een mooi cursusprogramma 

voor deze zomer en het volgende seizoen. Om dat voor elkaar te krijgen én te zorgen dat 

dat programma breed bekend wordt, spannen wij ons graag in. 

Wij kunnen daarbij veel meer hulp en steun gebruiken. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers 

en nu de pandemie op zijn einde loopt hebben we nog meer vrijwilligers nodig. Wij willen 

een frisse start maken en zorgen dat er een bruisend programma aangeboden kan 

worden. 

 

Vrijwilliger bij de LVU iets voor u? De Volksuniversiteit Leiderdorp zoekt op korte termijn 

naar: 

  

• vrijwilligers die samen met een collega bestaande en nieuwe cursussen begeleiden 

en coördineren en bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het 

cursusprogramma. 

  

• vrijwilligers die bereid zijn een dagdeel in de week op het bureau aanwezig te zijn 

om vragen van belangstellenden te beantwoorden, docenten en cursisten waar 

nodig te helpen en zo nodig enig administratief werk te doen. In het bijzonder 

zoeken wij mensen met een BHV-diploma voor de avonden. 

  

• vrijwilligers met een vlotte pen voor het schrijven van berichten en artikelen voor de 

lokale media en de sociale media. 

  

• vrijwilligers die graag nieuwe ideeën in nieuwe cursussen willen omzetten. De LVU 

heeft ook wel ideeën, maar onvoldoende menskracht. 

 

U werkt zelfstandig, maar heeft regelmatig contact met de andere vrijwilligers. Soms werkt 

u in teamverband, bv. in de programmacommissie bij het opstellen van het jaarlijks 

cursusprogramma. 

In voorkomende gevallen kan overlegd worden over een mogelijke vrijwilligersvergoeding. 

 

Bel het bureau of stuur een mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. 
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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. 

 

 

Afmelden voor de Nieuwsbrief: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 
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