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E bibliotheekmadeleine@biblioplus.nl

Bibliotheek Madeleine

NOV & DEC 
activiteiten

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

10
NOV

zaterdag  | gratis 
inloop vanaf 10.00 uur 
                   Film & Koffie 

Nov - Swiebertje 
Dec - De Hel van ‘63

8
DEC

Samen genieten van een mooie 
film of documentaire

Spelletjes doen is leuk voor jong en oud. Samen met een 
aantal jongeren kunt u gezellig een potje rummikub 
spelen, sjoelen of een ander gezelschapsspel doen.

Spelcafé
I.s.m leerlingen Metameer

Cursus van de maand 
December - Fotograferen met je smartphone

In deze online cursus leert u op een andere 
manier naar de mensen en objecten om 
u heen kijken, om uiteindelijk het perfecte 
plaatje te schieten. 

>> Meer info: www.biblioplus.nl/cursussen

6
NOV

dinsdag
20.00 uur | gratis                       

Breincolleges  
Sander Bosch en Iris Duif

27
NOV

Inspirerende lezingen rondom het brein. 
Sander legt uit hoe het geheugen werkt. 
Iris vertelt welke rol het brein speelt bij ons eetgedrag. 

16
NOV

vrijdag
10.30 uur | gratis                       

14
DEC

Locatie 
Bibliotheek 
Boxmeer



1
NOV

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

Spreekuur Cliëntenraad

donderdag
15.00 - 16.00 uur 

6
DEC

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

17 
NOV

Astrid Damen van Museum ’t Schuurke neemt u met 
voorwerpen en verhalen mee terug in de tijd. 

zaterdag 
10.30 uur | gratis 

Historische ochtend 
Thema:  Gezelligheid, Sint en Kerst 
                  uit grootmoeders tijd

22 
NOV

Interactieve lezing over het belang van 
muziek in het leven van ouderen, mensen 
met Parkinson en niet aangeboren hersenletsel.

donderdag   
14.30 uur | gratis

Wat is de kracht van muziek?
Muziektherapeute Leen Gelders

8 
DEC

Kom naar de kraam van de Breiclub. 
U kunt er de door de dames gebreide knuffels, sjaals, 
omslagdoeken en andere breisels kopen of bestellen.

zaterdag   
13.00 uur - 17.00 uur | gratis 

Breiclub ‘de Grijze pennen’ 
op de Kerstmarkt 

16
DEC

Guus Bok zingt oudhollandse liedjes, 
waarbij alle aanwezigen gezellig mee kunnen zingen. 

zondag   
14.00 uur | gratis 

‘Met een lach en een traan’ 

Graag tot ziens 
in de Bibliotheek!

20
DEC

Samen genieten van sfeervolle kerstmuziek met Judith 
Mos op klarinet en Wendy Rijken op harp.

donderdag   
15.00 uur | gratis 

Kerstconcert   
Duo Naiades 


