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400 jaar Dorpskerk Leiderdorp: lezing Dick de Boer. 
 
Op vrijdag 21 februari 1620 vond de vergadering plaats waarin betrokken 

Leiderdorpers en stadsvertegenwoordigers besluiten namen over het bestek van de 

herbouw van de Dorpskerk. Exact 400 jaar later brengt Dick de Boer in een lezing in 

de jubilerende kerk dit en andere feiten uit de rijke geschiedenis van de kerk tot leven. 

Vrijdag 21 februari 2020, 20.00 uur, Dorpskerk Leiderdorp.  

Daar zal ook het fraaie boek 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog te koop zijn! 

 

  

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 dorpssamen-

leving’ in ontvangst. In 432 rijk geïllustreerde pagina’s 

vertellen de vijf auteurs, allen Leiderdorpers, over het 

wedervaren van ons dorp. Dit prachtige boek is in 

Leiderdorp  te koop 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. 

  
 

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.  
 

  

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!  

mailto:leiderdorp@volksuniversiteit.nl


Misschien vindt u inschrijving op deze wijze toch wat moeilijk. Stuur dan een 

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

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

  
 

  

Creatief 
  

  

Bij de LVU kunt u uw creativiteit samen uitleven! 
 

Bij de LVU kunt u uw creativiteit uitleven in aantrekkelijke 

creatieve cursussen. Handlettering, keramiek beschilderen, 

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 velen 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 maart staan de volgende cursussen op het programma: 
 

Keramiek beschilderen 
Met de oude Turkse çini-techniek kunt u keramische objecten 

beschilderen met prachtige motieven en kleuren. In de loop van 

eeuwen zijn talrijke stijlen, bloemen- en andere motieven en 

kleuren ontwikkeld. In de cursus (6 lessen) beschildert u enkele 

tegels en borden, die dan worden geglazuurd en afgebakken. Bij 

de docente schaft u zich de nodige materialen (zoals speciale 

verf, kwasten, tegels, borden, e.d.) aan. Eerste les: donderdag 5 

maart, 9.30 – 12.30 uur. U kunt hier inschrijven. 
 

Verdient uw interieur meer aandacht? 
In de cursus Vormgeven aan je interieur leert u in 4 lessen kijken naar het interieur van 
uw eigen woning. U krijgt tips en trucs die u helpen om uw interieur te vernieuwen, om 

mooie stukken een waardevolle plaats te geven en te spelen met kleur en licht in uw 

interieur. Na de cursus zult u met andere ogen door uw huis lopen en vertrouwde 

dingen met een nieuw blik bekijken. Eerste les: maandag 9 maart, 19.30 – 21.30 uur. U 

kunt zich hier aanmelden. 

 

Met glas prachtige mozaïeken maken 
U kunt prachtige objecten maken met mozaïek op een fles, schaal, etc. 

Tijdens de workshop Glasmozaïek maakt U kennis met de techniek om 

mozaïeken te maken met stukjes glas die geknipt worden uit glazen  

tegels. De docente biedt u de keuze uit diverse modellen, zoals een 

bamboe schaal, een lantaarntje, een flamingo of zeepaardje. Kleuren en 

patronen kunt u zelf samenstellen, er zijn diverse voorbeelden 
aanwezig. Het voegsel, nodig om de stukjes glas vast te zetten, krijgt U 

mee naar huis. Dinsdag 24 maart, 19.00 – 22.00 uur. Schrijf hier in. 

 

Mysterieuze runentekens 
In de workshop Mysterieuze runentekens komt u meer te weten over runentekens, hun 

betekenis en geschiedenis. Met speciale lapidair pennen schrijft u runentekens op 

speciaal papier en het runenteken dat bij u past kunt u op een steen schrijven. Tot slot 

maakt u een werkstuk met runentekens . U krijgt een uitgebreid cursusboekje mee met 

informatie en opdrachten. Zaterdag 14 maart, 9.30 – 13.30 uur. Schrijf hier in. 

 

mailto:info@volksuniversiteitleiderdorp.nl
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Oude inheemse West-Afrikaanse schriften 
In West-Afrika is een groep van vijf inheemse schriften gevonden, 

de Mende Syllabaries. In de workshop Oude inheemse West-

Afrikaanse schriften worden drie ervan gebruikt om uit te werken in 

een mooi werkstuk. U kunt ook uit een gum een stempel maken met 

Afrikaanse patronen die gebruikt worden in de beroemde modder-

kleden, als extra accent op uw werkstuk. U krijgt een uitgebreid 

cursusboekje met informatie over de cultuur, uitleg en leuke 

opdrachten. Zaterdag 28 maart, 9.30 – 13.30 uur. Schrijf hier in. 
 

Advocaat maken 
Advocaat kun je natuurlijk zo in de winkel kopen, maar overal zitten geur-, kleur- en 

smaakstoffen in! Hoe leuk en lekker is het niet als je dit lekkere eierlikeurtje op 

eenvoudige wijze zelf kunt maken. De docente laat zien hoe je, met eieren, suiker en 

brandewijn en misschien een beetje vanille advocaat maakt, en laat je het resultaat 

proeven. Daarna maak je je eigen advocaat en leer je de fijne kneepjes om er een eigen 

draai aan te geven. Je gaat naar huis met ca. 750 ml. zelfgemaakte advocaat. 

Vrijdag 20 maart, 14.00 – 16.00 uur. Schrijf hier in! 

 

Meedoen aan een cursus die al is begonnen? 
Het is bij verschillende cursussen mogelijk om in overleg met ons secretariaat 

tussentijds in te stappen. Dat geldt voor Aquarelleren op maandagochtend (9.30 – 

12.00 uur), voor Tekenen en schilderen op dinsdagochtend (10.00 – 12.30) en voor 
Handlettering op donderdagochtend (9.30 – 11.30). Informeer bij ons secretariaat. 
  

 
  

Kunst  Cultuur 

  

Breitner vs. Israels 
Breitner en Isaac Israels behoorden in hun jonge jaren tot de 

Haagse school, maar ontwikkelden zich tot vooraanstaande 

leden van de Amsterdamse Impressionisten. Beiden werden 

gevierde kunstenaars, die dankzij hun jarenlange wedijver 

het beste in elkaar naar boven wisten te halen. De expositie 

‘Breitner vs. Israels, vriendschap en rivaliteit’, van 1 februari 

t/m 20 mei in het Kunstmuseum Den Haag, het voormalige 
Gemeentemuseum, laat dat zien. Het tweeluik over Breitner 

en Isaac Israels omvat een lezing op vrijdag 20 maart, 10.30 

– 12.00 uur, die u op de tentoonstelling voorbereidt en een rondleiding op vrijdag 27 

maart, 14.00 uur. U kunt hier inschrijven. 

 

Wilt u alleen de lezing bijwonen? Schrijf dan hier in. 

 

Programma Moderne Architectuur 
De LVU organiseert dit voorjaar opnieuw een Programma Moderne Architectuur. Deze 

keer is het Programma gewijd aan een viertal musea die niet alleen prominente 

collecties tentoonstellen, maar die bovendien gevestigd zijn in een bijzonder gebouw. 

Ieder bezoek bestaat uit een lezing, waarbij wij proberen de ontwerpende architect te 

strikken, en een rondleiding door het gebouw. Uiteraard kunt u na deze rondleiding 
ook het tentoongestelde bezoeken. 

Het programma omvat: 

➢ Vrijdag 3 april, 10.30 – ca. 12.30 uur: Naturalis 

Vorige zomer is Naturalis weer open gegaan. Het oorspronkelijke museum, een 

ontwerp van Fons Verheijen, is op basis van een ontwerp van Neutelings Riedijk, 

fors verbouwd en uitgebreid (zie Youtube). Het ontwerp won de Rijnlandse 

Architectuurprijs 2019. U kunt hier inschrijven. 
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➢ Vrijdag 17 april, 14.00 – ca. 16.00 uur: Lisser 

Art Museum 

Het Lisser Art Museum is een pas geopend privé 

museum waarvan de collectie bestaat uit kunst-

werken die met eten, drinken en winkelen te 

maken . Het gebouw, ontworpen door KVDK 

Architecten, werd genomineerd voor de 

Rijnlandse Architectuurprijs 2019. Schrijf hier 

in.                                                                                                        Foto Vysotsky 

➢ Vrijdag 15 mei, 10.00 – ca. 12.30 uur: De Lakenhal. 

Na verbouwing, restauratie en uitbreiding, ontworpen door Happel Cornelisse 

Verhoeven Architecten (HCVA) en Julian Harrap Architects (voor de restauratie), 

heropende de Lakenhal in juni 2019. Het gebouw werd genomineerd voor de 

Rijnlandse Architectuurprijs en won de Abe Bonnema Architectuurprijs. HCVA 

werd uitgeroepen tot architect van het jaar 2019. Hier kunt u inschrijven. 

➢ Vrijdag 5 juni, 10.30 – ca. 12.30 uur: het Kunstmuseum Den Haag. 

Het Kunstmuseum Den Haag, het voormalige 

Gemeentemuseum, is gebouwd als laatste 

grote ontwerp van Hendrik Berlage. Het 
museum organiseert van 30 mei t/m 6 

september de tentoonstelling Kunstmuseum 

Den Haag - Een kunstwerk voor de kunsten, 

die tijdens het bezoek wordt bekeken. 

Inschrijving hier. 

  
  

  

Mens & Maatschappij 

  
  

Geschiedenis, moderne techniek, filosofie en nog veel meer…. 
  
Binnenkort starten de volgende cursussen op dit brede terrein: 
  

Inleiding in de filosofie 
In 5 lessen biedt de LVU u een inleiding in de filosofie, van de klassieke Grieken 

Socrates en Plato, de moderne filosofen als Spinoza en Descartes tot de Verlichting, 

Kant, Nietzsche en Sartre. Start: maandag 2 maart, 19.30 – 21.30 uur. Schrijf hier in. 
 

China, een bedreiging voor onze waarden? 
In deze lezing vol vuurwerk staat de opkomst van China als wereldmacht centraal. De 

handelsrelaties met China komen aan de orde in het licht van de ontwikkeling van 

China, incl. een (eind)deal tussen Trump en Xi, de ‘nieuwe Zijderoute’ en de 

ontwikkelingen in Hong Kong. En uiteraard kunt u vragen stellen over de Corona-

epidemie. Dinsdag 3 maart, 20.00 – 22.00 uur. U kunt hier inschrijven. 

 

Orde in uw administratie thuis 
Heeft u problemen met het op orde krijgen van uw thuisadministratie? Weet u niet hoe 

u daarin structuur kunt aanbrengen? Waar u welke papieren moet opbergen? Waar u 

welke mails van instanties in uw pc moet opslaan? Deze en andere vragen worden 

behandeld in deze workshop. Na afloop kunt u zelf uw thuisadministratie weer op orde 

krijgen én houden. Vrijdag 6 maart, 9.30 – 11.30. Schrijf hier in. 

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/kunst-en-cultuur/cursussen/het-lisser-art-museum
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/kunst-en-cultuur/cursussen/het-lisser-art-museum
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/kunst-en-cultuur/cursussen/de-lakenhal
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/kunst-en-cultuur/cursussen/het-kunstmuseum-den-haag
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/cursussen/inleiding-de-filosofie
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/lezingen/china-een-bedreiging-voor-onze-waarden
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/mens-en-maatschappij/workshop/orde-uw-administratie-thuis
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/LAM_2019-7.jpg


 
De Koran lezen in vergelijkend perspectief 
Deze cursus biedt in drie lessen een toegankelijke 

inleiding in de ontstaansgeschiedenis en inhoud van de 

Koran, basis van de Islam. Daarbij worden 

gezamenlijk enkele Koranteksten gelezen en komen 

verschillende exegetische tradities ter sprake. Het 

lezen van enkele Bijbelteksten maakt het mogelijk om 

een vergelijking te maken tussen de heilige boeken van de twee grootste 

monotheïstische godsdiensten. Voorkennis van de Islam is niet vereist. Start: woensdag 
11 maart, 20.00 – 22.00 uur. Schrijf hier in. 

 

Een opgeruimd huis 
Heeft u problemen om uw huis opgeruimd te krijgen en weet u niet waar te beginnen? 

Weet u niet hoe u uw huis na het opruimen netjes houdt? In de workshop ‘Een 

opgeruimd huis’ krijgt u tips en handvatten om uw huis op orde te krijgen én te 

houden. Vrijdag 13 maart, 9.30 – 11.30 uur. U kunt hier inschrijven. 

 

De Zijderoute 
De zijderoute is springlevend, nu China zwaar 

investeert in de ‘nieuwe Zijderoute’, een netwerk 

van transportroutes over land en zee, a.h.w. de 

historische handelsroute tussen Europa en Azië 

heropenend. Langs dit netwerk van 
karavaanroutes door Centraal-Azië werd vele 

eeuwen handel werd gedreven tussen China en 

Oost-Azië en het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Europa. Eeuwenlang 

was de zijderoute de belangrijkste verbinding tussen oost en west. Afro-Eurazië was 

eigenlijk al vanaf de klassieke oudheid een enorme geglobaliseerde wereld.  

De oude Zijderoute spreek zowel hier als in China tot de verbeelding en biedt China 

aanknopingspunten voor expansie via de Nieuwe Zijderoute. Lezing, dinsdag 17 maart, 

19.30 – 21.30 uur. U kunt hier inschrijven. 

 

Alles over het heelal in één dag 
Een wervelende show, een combinatie van wetenschap en entertainment, met 

fascinerende beelden en video’s laten u zien wat wij op dit moment over het heelal 
weten: de objecten, zoals planeten, melkwegstelsels, zwarte gaten. Maar ook Einstein’s 

relativiteitstheorie, de illusie van de zwaartekracht, leven buiten de aarde. En 

uiteindelijk de vraag hoe het heelal is ontstaan en hoe komt het tot een einde. 

Studiedag, zaterdag 14 maart, 10.00 – 16.00 uur, incl. lunch. Inschrijven kan hier. 

 

The universe revisited 
Wat op de studiedag ‘Alles over het heelal in één dag’ 

nog betrekkelijk vluchtig is behandeld, wordt nader uit-

gewerkt, verdiept en aangevuld, uiteraard met veel specta-

culaire en fascinerende beelden en video’s. Naast de 

methoden en technieken van astronomen en de 

ruimtevaart komen de laatste ontwikkelingen aan de orde, 

zoals de recent ontdekte zwaartekrachtgolven en de eerste 
foto van een zwart gat. En wat weten we nog niet? Wat 

zijn op dit moment nog mysteries? De dag eindigt met 

‘breaking news’: de belangrijke ontdekkingen van het afgelopen jaar/ Studiedag, 

zaterdag 4 april, 10.00 – 16.00 uur (incl. lunch). Schrijf hier in.  
 

Ontspannen en bewegen 
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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. Op het programma staan:  
• Yoga op dinsdagavond (20.00 – 21.00 uur) en 

woensdagochtend (11.00 – 12.00 uur). 
• Easy Hatha Yoga op maandagochtend (10.45 – 

11.45 uur).  
• Tai Chi op zaterdagochtend (10.30 – 12.00 uur) 
• Bewust bewegen: 

op maandagmiddag (12.30 – 13.30 uur en 13.30 – 14.30 

uur). 
Vraag een proefles aan bij het secretariaat en doe mee! 

  
  

Talen 
  
  

Een nieuwe taal leren – of uw talenkennis ophalen? 
 

De LVU biedt een compleet pakket talencursussen.  

Naast Engels, Frans en Italiaans op verschillende niveaus bieden wij ook cursussen aan 

in het Pools en het Chinees. Het is mogelijk om, als uw kennisniveau goed aansluit, in 

te stappen in deze cursussen.  
Speciale aandacht vragen wij u voor onze vakantiecursussen: 
  

Op vakantie? Fris uw kennis van de taal van uw vakantieland op! 
Dit voorjaar bevat het LVU-programma enkele kortere cursussen voor 

vakantiegangers. Iets voor u? U leert de taal gebruiken in veel voorkomende alledaagse 

situaties, zoals de weg vragen, een drankje of schotel bestellen en afrekenen, 

boodschappen doen, te vragen naar de openingstijden van een bezienswaardigheid en 

veel meer. Op het programma staan: 

• Frans op vakantie: 
8 lessen, start: dinsdag 24 maart, 11.00 – 12.30 uur. Schrijf hier in. 

• Italiaans op vakantie: 
8 lessen, start: donderdag 5 maart, 13.30 – 15.00 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. 
  

 
   

https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/talen/frans/frans-op-vakantie
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/talen/frans/frans-op-vakantie


 

 

  
  

Agenda maart 2020 
  
  
Ma 02-03  19.30-21.30  Inleiding in de filosofie 
Di 03-03  20.00-22.00  China, een bedreiging voor onze waarden? 
Do 05-03  09.30-12.30  Keramiek beschilderen 
Do 05-03  13.30-15.00  Italiaans op vakantie 
Vr 06-03  09.30-11.30  Orde in uw administratie thuis 

Ma 09-03  19.30-21.30  Vormgeven aan je interieur 

Wo 11-03  20.00-22.00  De Koran lezen in vergelijkend 

                       perspectief 

Vr 13-03  09.30-11.30  Een opgeruimd huis 

Za 14-03  09.30-13.30  Mysterieuze runentekens 

Za 14-03  10.00-16.00  Alles over het heelal in één dag 

Di 17-03  19.30-21.30  De Zijderoute 

Vr 20-03  10.30-12.00  Breitner vs. Israels (lezing) 

Vr 20-03  14.00-16.00  Advocaat maken 

Di 24-03  11.00-12.30  Frans op vakantie 

Di 24-03  19.00-22.00  Glasmozaïek 

Vr 27-03  14.00-15.00  Breitner vs. Israels (museumbezoek) 

Za 28-03  09.30-13.30  Oude inheemse West-Afrikaanse schriften 

Vr 03-04  10.00-13.30  Kleuranalyse 

Vr 03-04  10.30-12.30  Programma Moderne Architectuur (Naturalis)  
   

 

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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