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HET JAAR LOOPT AL WEER BIJNA NAAR HET EINDE

MAAR WIJ WERKEN HARD AAN HET NIEUWE PROGRAMMA!
 

Het seizoen 2018 – 2019 zit er bijna weer op. In de eerste helft van mei zijn er 
nog enkele workshops en cursussen, maar daarna is het schluss.
Het LVU-team legt de laatste hand aan het zomerprogramma 2019 en is hard 
bezig met het programma voor het seizoen 2019 – 2020. En dat zal weer veel 
mooie, interessante, gezellige, leerzame lezingen, workshops en cursussen te 
bevatten. In de tweede helft van juni komt het nieuwe programmaboekje uit 
en wordt het programma op de website geplaatst.
 

 
 

DE LVU ZOEKT VRIJWILLIGERS!
 

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

 
 

 

Creatief
 
 

 Origami: maak de mooiste kunststukken uit papier
 

Origami, de traditionele Japanse 
vouwtechniek voor papier, is een van de 
meest beroemde uitingen van de Japanse 
kunstcultuur. U kunt de prachtigste 
kunstwerken maken in ongelooflijke vormen. 
Geniet ook van de textuur en de 
printpatronen van het uitstekende Japanse 
origami papier. Het proces van het vouwen 
vergroot uw motorische flexibiliteit en maakt 
uw hersenen actief! In deze cursus van 2 

lessen leert u hoe u de Origami-instructie leest en vouwt u allerlei modellen, 
gebruikmakend van verschillende Origami papieren uit Japan. Donderdag 9 en 16 
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mei, 10.00 – 12.00 uur.
U kunt zich hier inschrijven.
 
 

Kunst  Cultuur

 

Programma Moderne Architectuur
 

 Architecten vertellen over hun werk: de renovatie van 
de Oude Sterrewacht en de nieuwbouw bij de Kaiserstraat
 

Herziene datum: Vrijdag 10 mei
 

Op vrijdag 10 mei, 15.00 – 17.00 
uur, brengen wij een bezoek aan 
de oude Sterrewacht, voor een 
lezing over de architectuur en een 
rondleiding door het gebouw 
onder begeleiding van de Leidse 
architect Boudewijn Veldman en 
een architectuurwandeling door 
de Kaiserstraat met architect Fons 
Verheijen. De afsluiting vindt 
plaats met een drankje in een 
gezellig café.
Vrijdag 10 mei, 15.00 – 17.00 uur. 

U kunt zich hier inschrijven.
 

 

Mens & Maatschappij
 
 

 Op zaterdagmiddag 4 mei: rondwandeling langs 
‘Bagage’

 
‘Bagage’ is een bijzonder, over verschillende plaatsen 
verspreid monument voor de uit Leiden gedeporteerde 
en vermoorde Joden, gemaakt door de Nederlands-
Israëlische kunstenaar Ram Katzir. Het bestaat uit zes 
natuurstenen koffers gehouwen naar bestaande 
modellen uit de jaren dertig en veertig, geplaatst op vijf 
verschillende locaties met historische betekenis in de 
stad. Welke verhalen verbergen de koffers? De 
schijnbaar nonchalant geplaatste koffers vormen in 
feite een anti-monument, waarin afwezigheid de 
hoofdrol speelt. De titel verwijst letterlijk en figuurlijk 
naar wat ieder van ons meeneemt in het leven, maar 
ook naar wat wij achterlaten. 
U wandelt van de Synagoge aan het Levendaal langs de 

zes koffers naar het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat. Zaterdag 
4 mei, 14.30 – 16.30 uur. U kunt zich hier inschrijven.
 

 Ontsnappen om de strijd voort te zetten: de Engelandvaarders
Bezoek aan het Museum Engelandvaarders in Noordwijk

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/excursie/rondwandeling-langs-bagage
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Leiden_old_observatory2.jpg


 
Het Museum Engelandvaarders in Noordwijk vertelt het 
verhaal van de ongeveer 2500 ‘Engelandvaarders’, jonge 
mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
uit bezet Nederland ontsnapten om vanuit Engeland de 
strijd tegen nazi-Duitsland en Japan voort te zetten. 1700 
van hen hebben, na veel moeilijkheden te hebben 
overwonnen, Engeland bereikt. Honderden namen de 
kortste, maar ook gevaarlijkste weg: rechtstreeks over de 
Noordzee in nauwelijks zeewaardige bootjes. Velen 

verdronken op zee of werden tijdens de voorbereiding gearresteerd, gevangen gezet 
of doodgeschoten. Tijdens de rondleiding ziet u welke moeilijkheden de 
Engelandvaarders moesten overwinnen en wat zij na aankomst in Engeland bij de 
luchtmacht, marine, Prinses Irene Brigade, koopvaardij en als geheim agent verricht 
hebben. 
Vrijdag 10 mei, 10.30 – 12.00 uur. U kunt zich hier inschrijven.
 

 Rust, harmonie en verbinding in je samengesteld gezin 

Gaan samenwonen met een nieuwe partner is, als dan 
een samengesteld gezin ontstaat, soms écht spannend 
of werkt niet zo goed. Helaas gaan 2 op de 3 gezinnen 
binnen vijf jaar weer uit elkaar, vooral vanwege 
loyaliteitsproblemen, onrealistische verwachtingen en 
de invloed van de ex-partner. De komst van een 
stiefouder veroorzaakt voor kinderen méér stress dan 
de scheiding van de ouders op zich. Voorlichting aan 
(stief)ouders vergroot de kans van slagen van het 
samengesteld gezin.
Tijdens deze lezing krijg je antwoord op vragen als : 

Wat is mijn rol in het samengestelde gezin? Hoe ga je om met stiefkinderen? Hoe 
steun je elkaar als partners? De lezing biedt ook inzicht in dynamieken, loyaliteiten, 
verwachtingen binnen het samengestelde gezin.
Deze lezing is voor stellen die binnenkort gaan samenwonen, of die inmiddels 
samenwonen maar verbetering willen in het functioneren van het gezin. Als je zonder 
partner wil komen, ben je ook van harte welkom – het heeft alleen een groter effect als 
je samen komt. Woensdag 15 mei, 19.00 – 21.30 uur. U kunt zich hier inschrijven.
 
 

Talen
 

 

 Praktisch Pools

U spreekt al een beetje Pools, maar u wilt de taal beter leren spreken. Dan kunt u 
terecht bij de LVU voor de cursus Praktisch Pools 1c. U leert het Pools dat u nodig 
heeft voor dagelijks gebruik, zoals kennismaken, u voorstellen, praten over uzelf of 
familieleden, praten over het weer, iets bestellen in een bar of restaurant en meer. 
We besteden aandacht aan het spreken (uitspraak en intonatie) en voeren kleine 
dialogen. In deze cursus leert u niet alleen eenvoudige zinnen te formuleren maar 
krijgt u ook een overzicht van de basisgrammatica. U sluit dan aan bij een kleine 
groep die al een klein beetje gevorderd is. 
De cursus start op woensdag 8 mei, 19.30 – 21.00 uur. U kunt zich hier inschrijven.
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Agenda mei 2019
 
Za 04-05  14.30-16.30  Rondwandeling langs ‘Bagage’
Wo 08-05  19.30-21.00  Praktisch Pools 1c
Do 09-05  10.00-12.00  Origami
Vr 10-05  10.30-12.00  Bezoek aan Museum Engelandvaarders
Vr 10-05  15.00-17.00  Oude Sterrewacht en Kaiserstraat
Wo 15-05  19.00-21.30  Rust,harmonie en verbinding in je
                       samengesteld gezin
 

 

 

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.

 

https://www.instagram.com/lvu.leiderdorp/
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
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVolksuniversiteitLeiderdorp%2F&data=02%7C01%7C%7C52afbcb2f97a4914b85608d5e7235b9c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636669061400875359&sdata=8%2FkYT%2Bl4m04Ld19hOXfJNMgAxKs5MKDc18cs58UOac4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fvolksuniversiteit-leiderdorp-9619984b%2F&data=02%7C01%7C%7C52afbcb2f97a4914b85608d5e7235b9c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636669061400875359&sdata=kQa%2BFk4R8pEm0U12IOIs9KwPqpNrHWtLT4gl%2BHWlDOE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLeiderdorpseVU&data=02%7C01%7C%7C52afbcb2f97a4914b85608d5e7235b9c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636669061400875359&sdata=%2BBMhbB8o1qMDtgNGkdIp4aiEgvTrFuHDZZbY%2Bn8l30A%3D&reserved=0
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