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Bibliotheek Madeleine

Schuif aan om samen de krant te lezen 
en het nieuws van de dag door te nemen.

Elke dinsdagochtend 
10.00 - 11.00 uur | gratis 

Krant bij de koffie

26
mei

Geniet van natuur en historie uit uw eigen regio.

Videopresentatie:
De 4 seizoenen in het Maasgheggengebied 
& de Boxmeerse Vaart

zaterdag
10.30 uur | gratis 

2 
juni

Kinderen komen met hun huisdier naar de 
bibliotheek en vertellen waarom hun huisdier 
het liefste dier  van de wereld is.

Huisdieren in de bibliotheek

zaterdag 
10.30 - 12.00 uur | gratis 

12
mei

zaterdag
zaal open 10.00 uur     
                   | gratis Film & Koffie 

Mei - De bevrijding van Noord-Brabant
Juni - De Jantjes

MEI & JUN 
activiteiten

9
jun

12
jun

Clifford Gartsen is bewoner van Madeleine. Vorig jaar verscheen 
een boekje met zijn bijzondere levensverhaal. Maak kennis met 
Cliff en zijn moeder en hun opmerkelijke verhaal. 

11 maanden in coma. 
En dan...?

1
feb

dinsdag
10.30 - 12.00 uur | gratis 

Gonnie en Cliff Gartsen

Peter Peters

Samen genieten van een leuke film onder 
het genot van een kop koffie of thee.

Nieuw!

Iedereen is welkom bij de 
activiteiten. U hoeft geen lid 
te zijn van de bibliotheek. 

Deelname is gratis tenzij anders 
vermeld. Vooraf aanmelden via 
Pantein j.langen@pantein.nl 
of www.biblioplus.nl. 

Openingstijden 
Dinsdag    9.30  - 12.00 u
Woensdag   9.30  - 12.00 u
Donderdag   9.30  - 12.00 u 
     
Zaterdag   9.30  - 12.00 u

13.30  - 16.30 u



3
mei

Kom langs en deel uw ervaringen als cliënt van 
Madeleine/Orangerie. 

Spreekuur Cliëntenraad

donderdag
15.00 - 16.00 uur 

7
jun

Maandelijkse spreekuren | Bibliotheek Madeleine
U bent van harte welkom om tijdens deze spreekuren vragen te 
stellen. Een afspraak maken is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op: 
www.biblioplus.nl/bibliotheekmadeleine

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over 
veiligheid in uw buurt? Vraag het uw wijkagent. 
De wijkagent is regelmatig te vinden in 
Bibliotheek Madeleine.

Vraag het uw wijkagent

Breien is leuk, maar samen breien is 
gezelliger. Ook mensen die graag willen 
leren breien of haken zijn van harte welkom.

Breiclub De Grijze pennen 
en koffie en gebak

3
mei

Verzorgd door: Wim van der Meer

Muziek Quiz 
‘Herkent u deze melodie?’

donderdag
14.30 - 16.00 uur | gratis 

1
mei

dinsdag
10.30 uur | € 5  

Met aansluitend een Brabantse koffietafel.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Spelochtend met 
Oud-Hollandse spelletjes 

3
mei

donderdag
9.30 - 12.00 uur | gratis 

Bibliotheek Madeleine 
bestaat 1 jaar en viert feest!


