
 

 

De LVU heeft een 

nieuw adres:  

Splinterlaan 156, 

Leiderdorp 

  
In het gebouw van wat tot eind vorig jaar Pluspunt was, voeren wij met enthousiasme 
ons voorjaarsprogramma uit. De gemeente Leiderdorp heeft zich ingespannen om het 
gebouw in korte tijd aan onze wensen aan te passen, zodat wij u kunnen  ontvangen 
in goede cursusruimten. 
  
Het voorjaarsprogramma is op maandag 14 januari gestart. Natuurlijk worden onze 
succesvolle creatieve, bewegings- en talencursussen voortgezet (wist u overigens dat 
u in die cursussen vaak ‘onderweg’ kunt instappen?). Maar er is meer: de lezingen van 
Dick de Boer over onderwerpen uit de Middeleeuwse geschiedenis, of het zeer 
interessante programma ‘Moderne Architectuur’ met lezingen over en bezoeken aan 
oude, gezichtsbepalende Leidse gebouwen die kort geleden ingrijpend zijn verbouwd, 
zoals het Kamerlingh Onnesgebouw en de oude Sterrewacht. Spectaculair is het 
college waarin u ‘Alles over het heelal in één dag’ voorgeschoteld krijgt. Speciale 
aandacht mag er zijn voor de lezing over het zoeken van feiten over de gezondheid op 
Internet. En dat is nog maar een kleine greep! 
  
  

  

Taalboosts bij de Taalschool LVU-Harriët Macdaniel 
  

Onze Taalschool biedt lessen die focussen op specifieke onderwerpen van belang voor 
de arbeidsmarkt. Groepjes van minimaal vijf cursisten kunnen deelnemen aan zo’n 
‘taalboost’ waarin veel aandacht wordt besteed aan vakjargon voor een sector of 
werkgebied, zoals duurzame energie (zonnepanelen e.a.), bouw of zorg. Ook is een 
taalboost mogelijk die voorbereidt op het VCA veiligheidsexamen dat in veel branches 
van werknemers wordt geëist.  
Informatie: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl of 071 5411732.   
  
  

  

DE LVU ZOEKT VRIJWILLIGERS! 
  

mailto:info@volksuniversiteitleiderdorp.nl


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

  
  

  

Creatief 

  
  
‘Highlights’ in ons januari-aanbod 
  
Op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur is al gestart de 
cursus ‘’Tekenen en schilderen – diverse technieken’. Daar is 
nog plaats en u kunt gerust nog instromen - u kunt zich hier 
inschrijven. 
Een tweede cursus ‘Tekenen en schilderen – diverse 
technieken’ is gepland, nu op maandagmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur. De eerste les is op maandag 21 januari. U kunt 
zich hier inschrijven. 

  
In plaats van de wat lange cursus ‘Collages’ bieden wij nu twee korte cursussen aan. 
De eerste daarvan start op donderdag 24 januari, 10.00 - 12.00 uur. U kunt zich hier 
inschrijven. 

  
Net zoals in het najaar zijn er drie 
‘Themaworkshops vilten’. De eerste 
daarvan is op maandag 28 januari a.s., 
19.30 – 22.00 uur. Daar staan 
bloemencorsages centraal. U kunt zich 
hier inschrijven voor de serie van drie. 
Inschrijving per workshop is ook 
mogelijk. 

  
Maar natuurlijk kunt u ook aanschuiven bij onze cursussen ‘Aquarelleren’ op 
maandagochtend van 9.30 tot 12.00 uur (start maandag 21 januari - inschrijven) en 
‘Aquarelleren en tekenen’ op woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur; de eerste les 
is op woensdag 6 februari – u kunt zich hier inschrijven.  
  

Noteer vast in uw agenda: 
  
 Valentijnharten maken 
Woensdag 13 februari, 14.00 – 16.30 uur. 
  
  

  

Kunst  Cultuur 
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 Chopin, Liszt en hun liefdes 
Chopin en Liszt waren beide briljante 
pianisten en schreven heel veel muziek 
voor dit instrument. Chopin heeft 
vergeleken met Liszt heel weinig 
pianorecitals gegeven en Liszt  was achter 
de piano wat je nu, een “popster” zou 
noemen. De dames vielen flauw in zijn 

aanwezigheid. Dat ze allebei op reis zijn gegaan met hun 
minnaressen, beide schrijfster, verbindt de twee heren.  
De dames hebben allebei, nadat de verbintenis met hun componisten voorbij was, 
een sleutelroman geschreven, George Sand over Chopin en Marie d’Agoult over Liszt. 
Uit de laatste romance zijn kinderen 
geboren, o.a. Cosima, de latere vrouw van 
Richard Wagner. Aukeline van Hoytema 
vertelt in haar lezing over beide musici en 
hun romances en natuurlijk zal de muziek 
die tijdens deze romances geschreven werd, 
ten gehore worden gebracht. 
Woensdag 6 februari, 20.00 – 21.30 uur. U 
kunt zich hier inschrijven.  
  

 Goden van Egypte 
Het verhaal van de Egyptische goden begint bij de vele schep-
pingsverhalen. Elke regio in Egypte had zijn eigen schepper en 
scheppingsverhaal. De belangrijkste goden van Egypte leefden in 
de hemel, zoals de zonnegod Re en zijn moeder, de hemelgodin 
Noet, of in de onderwereld, zoals de dodengod Osiris. Zij werden 
in grote tempels aanbeden, die alleen toegankelijk waren voor 
priesters. Voor de gewone mens waren er kleine goden, zoals de 
charmante dwerg Bes. Een deel van de vele afbeeldingen van deze goden is 
bijeengebracht op de tentoonstelling ‘Goden van Egypte’ in het Rijksmuseum van 
Oudheden. 
Vrijdag 1 februari, 14.00 – 16.00 uur. U kunt zich hier inschrijven. 
  
Noteer vast in uw agenda: 
  
 Het goud van Egypte 
Lezing, dinsdag 12 februari, 10.00 – 12.00 uur 
  
 Verf en vernis, verval en herstel – over restauratie van 

schilderijen 
Lezing, dinsdag 12 februari, 19.30 – 21.00 uur. 
  
 Programma ‘Moderne Architectuur’ 
Cyclus ‘de Kruitramp’: 
 Lezing en rondwandeling ‘Hoe de stad de ‘kleine ruïne’ en de ‘grote ruïne’ 

benutte, donderdag 14 februari, 10.30 – 12.30 uur 
 Lezing en rondleiding Kamerlingh Onnesgebouw, zaterdag 2 maart, 11.00 – 13.00 

uur 
 Lezing en rondleiding Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (Raamsteeg), 

donderdag 14 maart, 10.30 – 12.30 uur 
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Mens & Maatschappij 

  
  
  
 Het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp 
  
Tweede lezing van een cyclus van drie over de 
archeologische opgravingen in 2013: 
  

Rondom de oude Rijnmond – landschap en bewoning in de vroege 
middeleeuwen 
  

De afgelopen decennia is in Leiderdorp een 
aantal archeologische opgravingen verricht, de 
laatste in 2013 op het Samsonveldje. Deze 
leverden vooral vondsten op uit de vroege 
middeleeuwen. Leiderdorp is een belangrijke 
vindplaats van resten uit die periode. In 
samenwerking met het Leiderdorps Museum 

organiseert de LVU drie lezingen, waarin de onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam ingaan op die vondsten en hun betekenis.  
De tweede lezing uit deze serie is ‘Rondom de oude Rijnmond – landschap en 
bewoning in de vroege middeleeuwen’. Spreker: Menno Dijkstra (UvA), woensdag 
30 januari, 19.30 – 21.00 uur (hier inschrijven). 
  
Het Leiderdorps Museum organiseert vanaf medio maart 2019 een tentoonstelling 
over het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp. 
  
 Feiten over gezondheid zoeken én vinden op Internet 

Het aanbod aan informatie over gezondheid op Internet 
is groot. Hoe zorg je ervoor niet te verdwalen? Hoe vind 
je niet te veel en niet te weinig? En heel belangrijk: klopt 
alles wel wat op Internet staat?  
In deze lezing worden de stappen behandeld voor het 
vinden van goede informatie. Ieder kan bij deze lezing 
meedenken en meedoen, je hoeft niet gestudeerd te 

hebben of handig te zijn met Internet.  
Maandag 4 februari, 14.00 – 16.00 uur. U kunt zich hier inschrijven. 
  
 Zoeken naar uw verborgen familieverleden 
Vroeger was het uitzoeken van het familieverleden een forse klus, waarvoor bezoek 
aan een archief noodzakelijk was. Tegenwoordig kan veel via internet gezocht 
worden, al zijn nog niet alle gegevens op internet te vinden. Doe mee en breng uw 
familieverleden in beeld. Na zes lessen heeft u een kwartierstaat kunnen maken tot 
en met uw betovergrootouders (5e generatie). Daarin worden niet alleen namen 
genoteerd, maar ook beroepen, woonplaatsen en zelfs de welstand van een gezin. U 
wordt detective van uw voorgeschiedenis! 
Start dinsdag 5 februari, 19.30 – 21.30 uur. U kunt zich hier inschrijven. 
  
Noteer vast in uw agenda: 
  
 Dieren in de Middeleeuwen 
Lezing, woensdag 13 februari, 20.00 – 21.30 uur 
  
 Wat na de Brexit? 
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Lezing, maandag 18 februari, 19.30 – 21.30 uur. 

  

  

Talen 

  
  
 

  

  

Nog geen gelegenheid gehad om u in te schrijven voor een 
taalcursus? U kunt heel goed tussentijds instromen! 
  
De LVU biedt zoals steeds een gevarieerd talenprogramma aan: Engels, Frans en 
Italiaans op beginners- en gevorderdenniveau, maar ook Chinees, Latijn en Pools. 
Het gehele aanbod vindt u op onze website. 
In verschillende cursussen is nog plaats en u kunt als u wilt tussentijds instromen. 
Neem daarvoor contact op met ons bureau (o71 5411732 of 
(info@volksuniversiteitleiderdorp.nl). Het bureau zal u in contact brengen met de 
docent van de cursus waaraan u zou willen deelnemen. 
  

 English Conversation at an Intermediate level 
Op donderdag 24 januari, 13.30 – 15.00 uur start de cursus English Conversation at 
an Intermediate level. In deze cursus krijgt u de gelegenheid om Engels te spreken: u 
oefent met het houden van gesprekken en een mening verwoorden tijdens niet al te 
moeilijke discussies en rollenspelen, en u leert wat u in verschillende situaties het 
beste kunt zeggen. De gespreksonderwerpen worden zo veel mogelijk afgestemd op 
de interesses van de deelnemers. De cursus is bedoeld voor mensen die zich aardig 
verstaanbaar kunnen maken en een redelijke woordenschat hebben. Hier 
inschrijven. 
  

 Ducth for foreigners 
Ook het programma Dutch for foreigners en Nederlands als 2

e
 taal (NT2) verdient de 

aandacht. Het aanbod van de LVU bestrijkt nu het gehele traject van beginners tot 
zeer gevorderden die willen opgaan voor de staatsexamens NT2. 
  
Kent u in uw omgeving mensen die Nederlands willen leren of hun Nederlands 
willen verbeteren? Misschien wilt u ze wijzen op de mogelijkheden bij de LVU 
(info@volksuniversiteitleiderdorp.nl; 071 5411732). 
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Agenda januari - februari 2019 
  
Do 17-01   10.00–12.00   Model- en portrettekenen 

Do 17-01   13.00–14.30   Italiaans beginners 1b 

Do 17-01   13.00–15.00   Voorbereiding NT2 staatsexamens 

Do 17-01   15.00–16.30   Engels beginners 1b 

Do 17-01   15.00–16.30   Nederlands lezen en schrijven, basis 

Do 17-01   19.00–20.30   Frans discussie, gevorderden B2 

Do 17-01   19.00–20.30   Chinees, beginners 1 

Do 17-01   20.30–22.00   Frans, beginners 

Za 19-01   10.30–12.00   Nederlands conversatie en schrijven 

Ma 21-01    9.30–12.00   Aquarelleren 

Ma 21-01   10.30-12.30   Engels Intermediate 4a 
Do 24-01   10.00–12.00   Collages  
Do 24-01   13.30–15.00   Engels conversatie 1b 

Ma 28-01   19.30–21.30   Arduino voor gevorderden 
Ma 28-01   19.30-22.00   Vilten – bloemcorsages 

Wo 30-01    9.30–12.00   Aquarelleren en tekenen 
Wo 30-01   19.30-21.00   Cyclus ‘Het vroegmiddeleeuwse 

                         Leiderdorp, 2. Rondom de Oude Rijnmond 
Vr 01-02   14.00-16.00   Goden van Egypte – bezoek aan het RMO 
Ma 04-02   14.00-16.00   Feiten over gezondheid zoeken én vinden 

                         op Internet 
Ma 04-02   19.30-21.30   Arduino voor gevorderden 
Di 05-02   19.30-21.30   Zoeken naar uw verborgen familieverleden 
Wo 06-02    9.30-12.00   Aquarelleren en tekenen 
Wo 06-02   20.00-21.30   Chopin, Liszt en hun liefdes 
Di 12-02   10.00-12.00   Het goud van Egypte 
Di 12-02   19.30-21.00   Verf en vernis, verval en herstel – over 

                         restauratie van schilderijen 
Wo 13-02   14.00-16.30   Valentijnharten maken 
Wo 13-02   20.00-21.30   Dieren in de Middeleeuwen 
Do 14-02   10.30-12.30   Programma ‘Moderne Architectuur’ 

                         De kruitramp – Hoe de stad de ‘kleine 

                         ruïne’ en de ‘grote ruïne’ benutte 
Ma 18-02   19.30-21.30   Wat na de Brexit? 
  

  

 

  

Contact 
De Sterrentuin, (vanaf 10 januari 2019:) 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:  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.volksuniversiteitleiderdorp.nl&data=02%7C01%7C%7C52afbcb2f97a4914b85608d5e7235b9c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636669061400875359&sdata=0UL5PygzGmR0PhOb5KSm9YlfYoyI9MuTzIl%2FVjpjB3A%3D&reserved=0


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. 
  
  

 
  
  

  

 

Virusvrij. www.avg.com  
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