
SEP & OKT 
activiteiten

Cuijk

in de 

Bibliotheek Madeleine
Velgertstraat 1
T 0485 - 582 626
E bibliotheekmadeleine@biblioplus.nl

Bibliotheek Madeleine

20
sep

U maakt (hernieuwd) kennis met Rembrandt, 
zijn voormalig woonhuis en zijn werk. Ook is 
het mogelijk een eigen ets of tekening te maken. 
Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen dus geef u snel op. 

woensdag 
14.00 uur | gratis 

Workshop Rembrandthuis

6
okt

Schrijfster Vonne van der Meer schreef speciaal voor deze 
gelegenheid een kort verhaal. Herkenbaar en fijn om naar
 te luisteren.

Nationale Voorleeslunch 
(inclusief lunch)

vrijdag 
11.30 uur | € 5  

Iedereen is welkom bij de activiteiten. U hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek. 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 / 13.30 - 16.30 u
Donderdag 9.30 - 12.00 u / 13.30 - 16.30 u

9
sep

Samen genieten van koffie of thee en de 
spannende Nederlandse film ‘De Held’ (2016).

Film & Koffie ‘De Held’

zaterdag
10.15 uur | gratis 

12
okt

Aan de hand van diverse activiteiten laat IVN 
u zien en ervaren wat er in dit jaargetijde in 
de natuur gebeurt. 

Het is herfst! 

donderdag
14.30 uur | gratis 

29
sep

vrijdag 
10.30 uur | gratis 

Scrabbelen is leuk voor jong en oud. 
Samen met een aantal jongeren kunt u 
gezellig een potje scrabbelen of een ander 
gezelschapsspel komen spelen. I.s.m. Metameer.

Scrabbelen

27
okt



7
sep

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

Cliëntenraad Madeleine 
en Orangerie

donderdag
15.00 - 16.00 u 

5
okt

Maandelijkse spreekuren | Bibliotheek Madeleine

U kunt op een spreekuur gewoon binnenlopen. Een afspraak 
maken is niet nodig.

6
sep

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over 
veiligheid in uw buurt? Vraag het uw wijkagent.

Vraag het uw wijkagent

20
sep

4
okt

18
okt

woensdag
10.30 - 11.30  uur 

14
sep

Medewerkers van Steunpunt Mantelzorg geven 
advies en praktische ondersteuning.

Steunpunt Mantelzorg

12
okt

woensdag 
15.00 - 16.00  uur 

19
sep

Voor iedereen die zo lang mogelijk gezond en 
zelfstandig wil blijven. Loop gerust binnen voor 
praktische hulp en advies.

Pantein Extra

17
okt

dinsdag 
10.30 - 11.30  uur

12
sep

Sociom is er voor al uw vragen over wonen, 
welzijn en zorg in de thuissituatie.

Sociom, sociaal werk

10
okt

donderdag
10.30 - 11.30  uur

28
sep

Uw aanspreekpunt voor vragen rond geheugen-
problemen en dementie

Ouderenverpleegkundige

26
okt

donderdag 
15.00 - 16.00  uur

28
sep

Voor al uw  vragen over voorzieningen en 
hulpmiddelen die de gemeente kan bieden.

WMO loket

26
okt 15.00 - 16.00  uur

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


