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Boeiende lezingen, workshops en 

cursussen in de lente bij de LVU! 

 

De komende weken staan er weer diverse lezingen en workshops op het 

programma. In de creatieve workshops leer je zelf advocaat maken of ontdek je 

welke kleding het beste bij je past. Binnen het thema mens en maatschappij gaan 

we verder met de serie ‘Alles over het heelal’, we maken een rondwandeling langs 
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‘Bagage’ en je kunt je verdiepen in alles wat komt kijken bij het maken van een 

testament. Daarnaast kun je het sieraardewerk van Zaalberg bekijken, leren over 

Nederland in de prehistorie of een bezoek brengen aan de Koninklijke bibliotheek. 

Voor elk wat wils dus!   

 

Creatief  

 

 

Advocaat maken 

In deze workshop leer je van de docent hoe je met eieren, suiker, brandewijn en 

misschien wat vanille advocaat maakt. Daarna ga je zelf aan de slag en leer je de 

fijne kneepjes om er je eigen draai aan te geven. 

Vrijdag 22 april, 14.00 – 16.00 uur. Interesse? Klik hier. 

 

 

Kleuranalyse 

Wil je graag weten welke kleuren goed bij jou passen? Dan kun je meedoen aan de 

workshop Kleuranalyse. Hierbij kijkt de docent naar de ondertoon van je 

huid, haarkleur en kleur van je ogen. 

Donderdag 28 april, 12.30 – 16.00 uur. Klik hier om in te schrijven. 

 

Stijladvies 

In de workshop Stijladvies neemt onze docente persoonlijk met je door welke 

kleding en accessoires bij jouw figuur en persoonlijkheid passen. 

Donderdag 12 mei, 12.30 - 16 uur. Schrijf je hier in. 

 

 

        Maak je foto’s nog mooier met GIMP 

           In de cursus ‘Fotobewerking met GIMP’ leer je met 

           het gratis programma GIMP je mooie foto’s nog  

     mooier maken: werken met lagen en maskers, 

kleuren aanpassen, foto’s lichter en donkerder 

maken en retoucheren. 

                      Drie lessen, start woensdag 25 mei, 19.30 - 21.30 

                                                         uur. Belangstelling? Klik hier! 

 

GRATIS het boek ‘The ultimate GIMP 2.10 Guide’ bij inschrijving voor deze 

cursus! 
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Mens en Maatschappij  

 

 

 

[foto: Einstein op bezoek bij Ehrenfest inLeiden, 1920] 

 

De wereld van Albert Einstein - waarom tijd en 

zwaartekracht eigenlijk niet bestaan 

De tweede lezing in de serie ‘Alles over het heelal’! Theo van Es legt uit waarom tijd 

relatief is en zwaartekracht eigenlijk niet bestaat, zónder gebruik te maken van 

ingewikkelde wiskunde, maar mét heel veel illustratieve beelden en schitterende 

video’s. 

Woensdag 20 april, 10.00 – 13.00 uur. Geïnteresseerd? Klik hier 

Kwantummechanica – het bizarre gedrag van atomen 

In deze derde lezing in de serie ‘Alles over het heelal’ wordt met een grote stroom 

fraaie beelden en video’s duidelijk gemaakt, dat we om het heelal te doorgronden, 

de wereld van het ultrakleine moeten begrijpen. 

Woensdag 11 mei, 10.00 – 13.00 uur. Klik hier om in te schrijven. 
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Welke middelen en trucs gebruiken astronomen? 

De slotlezing uit de serie ‘Alles over het heelal’. Over de instrumenten waarmee 

astronomen het heelal, m.i.v. donkere materie, onderzoeken: van eenvoudige 

telescopen tot megaconstructies en satellieten zoals de nieuwe James Webb-

telescoop. Mét de fantastische beelden vanaf de Hubble-telescoop en nog veel 

meer! 

Woensdag 25 mei, 10.00 – 13.00 uur. Schrijf je hier in. 

 

     

[foto's: James Webb ruimtetelescoop, Hubble-telescope] 

 

 

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.  

We wandelen in 2 uur langs de stenen koffers. Welke verhalen 

schuilen erachter? 

Zondag 8 mei, 14.30 – 16.30 uur. Schrijf je hier in. 

 

 

In verband met de grote belangstelling een herhaling van: 
 

Levenstestament, erfenis en testament: hoe regel je het 

goed?  

Je leert welke regelingen je kan treffen voor de periode dat je zelf geen beslissingen 

meer kunt nemen (levenstestament) en waar je mee te maken krijgt bij erfrecht, 

erfbelasting en het opstellen van een testament. 

Woensdag 11 mei, 10 – 12 uur. Klik hier om in te schrijven. 

https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=b61ca6ca31&e=8df338c9d2
https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=8ac9ec7d9c&e=8df338c9d2
https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=07441fc0cf&e=8df338c9d2


 

 

Kunst en Cultuur  

 

 

 

Keramiek in Leiderdorp: aardewerk van Zaalberg 

Leiderdorp was lang een centrum van keramische industrie en kunst, met nationaal 

en internationaal bekende ambachtelijke kunstenaars. Volg de lezing en bekijk het 

prachtige sieraardewerk van Potterij Zaalberg uit de rijke collectie van het 

Leiderdorps Museum. 

Dinsdag 19 april, 10.00 – 12.00 uur. Geïnteresseerd? Klik hier. 

 

 

Nederland in de prehistorie 

De prehistorische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden beslaat de hele 

periode vanaf de eerste bewoning in Nederland: van eenvoudige jachtkampjes die 

250.000 jaar oud zijn, via de tijd van de boeren tot de komst van de Romeinen in 

Nederland. Na de lezing van Diana de Wild bezoeken we de tentoonstelling. 

Donderdag 21 april, 14.00 – 16.15 uur. Meld je hier aan. 

 

https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=c4862d9076&e=8df338c9d2
https://volksuniversiteitleiderdorp.us4.list-manage.com/track/click?u=757a71bdd699461d456decd77&id=b0f7c2b914&e=8df338c9d2


 

De Koninklijke Bibliotheek 

Krijg een unieke inkijk in de collecties in de Koninklijke Bibliotheek (KB). Tijdens ons 

bezoek worden topstukken uit de gehele collectie van de KB, van middeleeuwse 

handschriften tot 21e eeuwse tijdschriften en kranten getoond. Het bezoek omvat 

een lezing plus een rondleiding door de KB. 

Vrijdag 22 april, 10.30 – 12.30 uur. Klik hier om in te schrijven. 

 

Ontspannen en Bewegen  

 

 

De cursussen Easy Hatha Yoga en Stoelyoga (beide op maandagochtend), Yoga 

(op dinsdagavond en woensdagochtend) en ‘Bewust Bewegen’ (op 

maandagmiddag) vinden plaats in de zaal van Splinterlaan 156. In de meeste van 

deze cursussen is nog plaats. Je kunt je aanmelden met een mailbericht aan 

info@volksuniversiteitleiderdorp.nl of via de website, door hier te klikken. 

 

Wil je inschrijven voor een cursus?  

 

Dat stellen wij zeer op prijs. Wij geven er de voorkeur aan, dat je je opgeeft via de 

pagina van de cursus van jouw keuze op onze website 

(www.volksuniversiteitleiderdorp.nl). Je kunt dan ook betalen via Ideal of door een 

eenmalige machtiging af te geven. Snel en gemakkelijk! 
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Misschien vind je inschrijving op deze wijze toch wat moeilijk. Stuur dan een 

mailbericht naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, maar vergeet niet je naam, 

adres, telefoonnummer én het nummer van je cursus te vermelden. 

  

 

 

Vrijwilliger bij de LVU, 

iets voor jou?  

 

 

Het team van de LVU spant zich voortdurend in om een mooi cursusprogramma 

samen te stellen. Op dit moment werken wij aan het programma voor deze zomer 

en het komende seizoen. Om ervoor te zorgen dat dat programma breed bekend 

wordt, besteden wij veel aandacht en energie aan publiciteit. Dat speelt nu meer 

dan ooit, nu wij langzaam herstellen van de gevolgen van de corona-pandemie. 

Wij doen dat graag, maar wij kunnen daarbij veel meer hulp en steun gebruiken. Wij 

zoeken daarom voortdurend naar nieuwe vrijwilligers. 

  

Vrijwilliger bij de LVU iets voor jou? De LVU zoekt op korte termijn: 

• Vrijwilligers die samen met een collega de cursussen op specifieke terreinen 

begeleiden en coördineren en bij te dragen aan de ontwikkeling van het 

cursusprogramma. 

• Mensen 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 bij te staan en zo nodig enig administratief werk te 

doen. In het bijzonder zoeken wij mensen met een BHV-diploma voor de 

avonden. 

• Mensen die voorzien zijn van een vlotte pen voor het schrijven van berichten 

en artikelen voor de lokale media en de sociale media. 

• Ben je iemand die graag een geheel nieuwe activiteit ontwikkelt? De LVU 

heeft 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 aan het opstellen van het 

jaarlijks cursusprogramma. 

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

 



  

  

 

Contact 

Adres: Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110H, 2352 KA Leiderdorp 

Email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl 

Telefoon: 06-28415610 

- Telefonisch bereikbaar op maandag 09:30-13:00, dinsdag tm vrijdag 09:30-12:30.  

- Tijdens schoolvakanties is het LVU-bureau gesloten 

 

Het cursusprogramma is 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 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

Website  
 

 

 

Instagram  
 

 

 

Twitter  
 

 

 

LinkedIn  
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