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Nieuwsbrief december 2018

Agenda

Dinsdag 8 januari
Baby-peuterinstuif

3 januari
Bolderbios
Mijn vader is een
detective 9+

Op dinsdagochtend van
09.30 tot 11.00 uur is er
voor iedere (groot)ouder

5 januari
Theater Koekla

of oppas gelegenheid
om nieuwe contacten te
leggen. Terwijl uw

8 januari
Baby-peuterinstuif

(klein)kind met de
andere kinderen speelt
Zaterdag 5 januari
Theater Koekla

kunt u, onder het genot
van een kopje koffie,
lekker bijkletsen met de

9 januari
Computer senioren
café
(neem zelf laptop,
tablet mee)

lekker bijkletsen met de
Theater Koekla speelt in de kerstvakantie in Karmac

andere bezoekers. Elke

Bibliotheek Monnickendam. Er zijn nog kaartjes! Vooraf

week wordt er een

aanmelden is noodzakelijk. Mail naar

knutsel- en spelactiviteit

info@debolder.com

verzorgd.

tablet mee)
15 januari
Baby-peuterinstuif
16 januari

Locatie van de babypeuterinstuif is Karmac
Bibliotheek. U kunt de
grote blauwe zijdeuren
naast de hoge
zendmast gebruiken.

Computer senioren
café
(neem zelf laptop,
tablet mee)
17 januari
Juridisch spreekuur
27 januari
Theater Rik Rikken
nat. voorleesdagen

Geslaagde
Donderdag 3 januari
Bolderbios

Kerstpakketactie
De Bolder organiseerde

Voor extra informatie
klik hier, dan komt u
gelijk op de website
van de Bolder.

ook dit jaar weer de
Tijdens de kerstvakantie kun je op donderdag 3 januari

jaarlijkse

de Nederlandse film; mijn vader is een detective kijken,

kerstpakketactie voor

in de grote zaal van Karmac Bibliotheek, ‘t spil 19

en door inwoners van

monnickendam. Een film geschikt voor kinderen van 9
jaar en ouder. De film start 14.00 uur en eindigt om
15.30 uur.

Waterland. Met als doel,
mensen die het niet zo
breed hebben of om
welke reden dan ook
een steuntje in de rug

Gebruik de zij-ingang van de Bibliotheek, de blauwe

goed kunnen gebruiken,

deuren naast de zendmast. Vooraf aan de film hebben

een mooi kerstpakket

we popcorn (inclusief) voor alle kinderen. Kosten zijn

aan te bieden.

€3,00 per persoon. Na afloop kun je meedoen met een
knutsel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar
info@debolder.com of bel naar 0628688276.

In verband met de
kerstvakantie is De
Bolder gesloten van
maandag 24 december
2018 t/m dinsdag 1
januari 2019. Vanaf 2
januari kunt u ons weer
bereiken.

Bedankt voor alle
donaties, hulp bij het

We wensen u veel

inpakken van de

moois voor het nieuwe

pakketten, maar

jaar!

daarnaast ook het
bezorgen van de
pakketten
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