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DECEMBER 2018 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Kerstdoosje 

Workshop vilten kerstdoosje maken onder leiding van Nel 

Hartog. 

vr 14 december 2018 10:00 tot 12:00, Leidschenveen 

 

Groot Dictee der Nederlandse Taal 

Kunt u spellen? Daag uzelf uit en doe mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. 

za 15 december 2018 10:30 tot 13:00, Leidschenveen 

 

Loet en de kleine kerstman 

Feestelijke en interactieve voorleesvoorstelling met kerstliedjes door Ruth Bakker. Voor kinderen 

van 3 - 7 jaar. 

wo 19 december 2018 14:30 tot 15:00, Leidschenveen 

 

Winterse verhalen 

Michael Driebeek van der Ven vertelt mooie winterse verhalen, uit alle windstreken. Sfeervolle 

avond voor jong (vanaf 8 jaar) en oud. 

vr 28 december 2018 19:30 tot 20:15, Leidschenveen 

 

Willie's bouwplaats 

Kom je ook met LEGO spelen? Een middag met oneindig veel speelplezier voor kinderen van 6 - 

12 jaar. 

do 3 januari 2019 14:00 tot 16:00, Leidschenveen 

 

Van toen en nu 

Expositie van de teken- en schildergroep van het senioren-wooncomplex Schelpenhof. 

za 1 december 2018 11:00 tot ma 31 december 2018 16:00, Leidschenveen 

 

Natuurlijk & zo 

Tentoonstelling van Nel Hartog met speelgoed en andere voorwerpen vervaardigd met natuurlijke 

materialen. 

za 1 december 2018 tot do 31 januari 2019 , Leidschenveen 

 

Voorlezen en kleuren 

wo 5, 12 en 19 december 2018, 14:00 tot 14:30, Leidschenveen 

 

Taal in de bibliotheek 

Samen de Nederlandse taal oefenen om het nog beter te leren spreken. 

do 6, 13, 20 en 27 december 2018, 09:30 tot 11:00, Leidschenveen 

  

Informatie Bibliotheek Den Haag 

 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Kerstdoosje.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Groot-Dictee-der-Nederlandse-Taal.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Loet-en-de-kleine-kerstman.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Winterse-verhalen-2.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Willies-bouwplaats.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Van-toen-en-nu.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Natuurlijk-zo.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Taal-in-de-bibliotheek-428.htm


Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Happy Street Ypenburg 

Een Happy Street verandert een straat in iets waar je blij van wordt. Vier dagen lang is het 

pleintje voor de bibliotheek omgebouwd tot een sfeervol stadspark/winterplein. 

wo 12 december 2018 13:00 tot za 15 december 2018 17:00, Ypenburg 

 

Opvoedsteunpunt CJG in de bibliotheek 

Heb je vragen over opvoeding, kom langs bij het Opvoedsteunpunt! 

wo 12 december 2018 14:00 tot 15:00, Ypenburg 

 

Ode aan Ramses Shaffy 

Ode aan een van Neerlands meest unieke zangers. De avond bestaat uit een lezing van Sylvester 

Hoogmoed (biograaf van Ramses Shaffy) en live muziek van Stephan Peters met zijn speciale 

Ramses Shaffy ensemble. 

do 13 december 2018 19:30 tot 21:15, Ypenburg 

De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via ramsesshaffy.eventbrite.nl 

 

Optreden (kerst)koor Sing2Enjoy 

Hèt popkoor van Ypenburg komt in een warme bibliotheek kerstliederen zingen. 

za 15 december 2018 14:00 tot 15:30, Ypenburg 

 

Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap -De kersteditie 

Een mooi en sfeervol kerstverhaal met grote poppen over de lieve en grappige Ollie Trollie. 

Poppentheater voor 3 - 7 jaar, en alle mensen die van sprookjes houden. 

wo 19 december 2018 14:15 tot 15:00, Ypenburg 

 

Voorlezen en kleuren/knutselen (3+) 

Elke woensdag (behalve in de schoolvakanties), 14:00 tot 14:45, Ypenburg 

 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren. Taal in de 

bibliotheek is op elke vrijdagochtend van 10 tot 11.30 uur. 

vr 7, 14, 21 en 28 december 2018 10:00 tot 11:30, Ypenburg 

 

Te doen in de Centrale Bibliotheek 

Ling Zhi Helicopters 

Een nieuw kunstwerk voor Leidschenveen-Ypenburg; Ling Zhi Helicopters door Huang Yong Ping. 

wo 7 november 2018 09:15 tot vr 4 januari 2019 09:15, Centrale 

 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de website 

U kunt reserveren via: 

 

Bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Emmy Belinfantedreef 7 

2492 JT Den Haag 

Tel.: 070 – 353 76 60 

Mail: leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

 

Bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 

2496 SR Den Haag 

Tel.: 070 – 353 86 11 

Mail: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

 

Fijne Kerstdagen 

De teams van bibliotheken & cultuuranker Leidschenveen/Ypenburg wensen u fijne Kerstdagen 

met veel leesplezier! 

  

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Happy-Street-Ypenburg.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Opvoedsteunpunt-CJG-in-de-bibliotheek-2.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ode-aan-Ramses-Shaffy.htm
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ode-aan-ramses-shaffy-52485839559
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Optreden-kerstkoor-Sing2Enjoy.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ollie-Trollie-en-Mannetje-Lampenkap-De-kersteditie.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Taal-in-de-bibliotheek-445.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ling-Zhi-Helicopters.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Actueel/Agenda.htm
mailto:leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl
mailto:ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl


 

Een reminder voor de ouders van de kinderen die Eerste Heilige Communie gaan doen 

dit jaar Denkt u nog aan de informatieavond voor de Eerste heilige Communie op 20 november 

om 20 uur in de H. Bartholomeuskerk?  

###  

Adventstijd  

Het lijkt nog zo ver weg, maar op 2 december is het nog maar 4 weken totdat we de geboorte 

van  

Jezus vieren. Deze 4 weken, noemen we de Adventstijd en in die tijd tellen we de dagen af naar 

Kerstmis. De H. Bartholomeuskerk te Nootdorp heeft deze aankomende Adventsperiode een 

programma speciaal voor de kinderen ontwikkeld. Tijdens de zondagsviering om 11:00 uur 

krijgen de kinderen (leeftijdsgroepen 0-7 jaar en 7-12 jaar) een eigen uitwerking, maar allen 

hebben hetzelfde thema: ‘sterren’. We nodigen je van harte uit om met ons op weg naar 

kerstmis te gaan. We gaan met elkaar de hemel verlichten met sterren, zodat we goed 

voorbereid zijn op het feest van Het Licht; Jezus geboorte!!!   

Op 2 december kan je tevens een Adventsboekje kopen (€1,-) om op weg te gaan naar 

Kerstmis. Start Adventsperiode 2 december 2018 om 11:00 uur. Meer informatie Karin Smid, 

coördinator van de kinderkerk, T 06 24779880  
### 

Kinderkoor De Vrolijke Nootjes zoekt nieuwe leden!  

Vind je zingen ook zo leuk? Misschien zit er wel een ‘Vrolijk Nootje’ in jou!  

We zijn op zoek naar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes die zingen net zo leuk vinden als wij 

zodat we weer wat kunnen groeien. Of je een jongen of een meisje bent, dat maakt niet uit, 

iedereen is welkom! We oefenen elke vrijdagmiddag van 16:30 tot 17:30 in het Parochiehuis 

naast de kerk:  

Veenweg 36, Nootdorp.  

Je mag altijd een keertje komen kijken en proberen!  

Vanaf groep 4 kan je al gezellig mee komen zingen omdat je dan de teksten van de liedjes al 

goed kan lezen. We zingen 1 keer per maand tijdens een viering in de Bartholomeuskerk in 

Nootdorp. Daarnaast doen we ook nog andere leuke dingen zoals een weekend op kamp, een 

gezellig nieuwjaarsreceptie en het Sinterklaasfeest wordt natuurlijk ook niet overgeslagen. Elk 

seizoen sluiten we af met een gezellig uitje.  

We hopen snel een keertje van je zangtalent te genieten. Als je nog vragen hebt, mag je altijd 

even mailen: devrolijkenootjes015@gmail.com   

###  

Oproep Gelegenheidskoor Kerstviering  

Tijdens de kindvriendelijke Kerstviering van 18.00u zullen niet alleen De Vrolijke Nootjes zingen 

maar ook het gelegenheidskoor zal, zoals elk jaar, weer van de partij zijn. De kerstliedjes die 

tijdens deze viering worden gezongen zullen we oefenen vanaf eind November. Iedereen die 

graag mee wil zingen in het gelegenheidskoor kan samen met De Vrolijke Nootjes oefenen op 

vrijdagmiddag van 16:30u tot 17:30u in het Parochiehuis naast de Bartholomeuskerk (Veenweg 

36, Nootdorp). Deze data zijn dus 30 November en 7, 14 en 21 December. Wil je je graag 

aanmelden of heb je nog een vraag, mail me: devrolijkenootjes015@gmail.com  

###  

Kindje wiegen, 25 december  

Alvast voor in de agenda: Op 25 december is er om 15:00 uur in de H. Bartholomeuskerk te 

Nootdorp kindje wiegen. Alle kinderen zijn weer van harte uitgenodigd om samen naar het 

kerstverhaal te luisteren, liedjes te zingen en de kerststal te bekijken. Tot 25 december!   

 

 

 

 

  

Informatie Parochie Christus Koning (voorheen Bartholomeus Parochie) 



 

 

Sinterklaas … en het kompjoetergeploeter door Rutger Lommerse 

Natuurlijk ontbreekt het Sinterklaastoneelstuk van KinTo,  de jeugdafdeling van Het Voetlicht 

niet. Dit keer Sinterklaas… en het kompjoetergeploeter, geschreven door Rutger Lommerse.  

Deze voorstelling zullen we 4 keer opvoeren en wel op 24 en 25 november en 1 en 2 december 

om 14:00 uur in Theater CulturA, Dorpsstraat 7 te Nootdorp. Na de voorstelling is het echt een 

feestje en krijgen alle kinderen de gelegenheid Sinterklaas een handje te geven en met de Pieten 

te dansen of op de foto te gaan. Ook voor kleine kinderen is dit erg leuk.  Je zult zien dat ze de 

sfeer van het Sinterklaasfeest snel  aan zullen voelen. Onder leiding van Kees Balm zijn er liedjes 

ingezongen. De regie is in handen van Thea van der Helm en Nel van der Sman.  

 

Reserveren: 

Tickets inclusief koffie/thee of een glaasje limonade voor aanvang van de voorstelling en 

garderobe- en ticket kosten kunt u reserveren via www.hetvoetlicht.com of telefonisch via 06-

81138114. 

 

Het verhaal: 

De pieten hebben voor Sinterklaas een cadeau gemaakt dat het Sint en pietenwerk een stuk 

makkelijker zal maken: een computerrobot. Middels een pietenzangwedstrijd moet worden 

uitgemaakt welke Piet het cadeau aan Sinterklaas mag aanbieden. Een hevig in deze robot 

geïnteresseerde boef wringt zich in waanzinnige bochten om de robot in z'n bezit te krijgen. Op 

een bepaald moment komt hij er zelfs niet meer onderuit om zelf voor robot te moeten spelen. 

Tijdens dit toneelspel zullen kinderen, maar ook volwassenen, zich geen minuut hoeven te 

vervelen al was het alleen maar om de vraag hoe het mogelijk is dat de robot de dingen doet die 

hij doet.  Om te weten hoe de robot werkt en hoe het allemaal zal aflopen mag je deze 

voorstelling niet missen. 

 

Toneelvereniging Het Voetlicht speelt: ‘Sinterklaas en het kompjoetergeploeter’  

http://www.hetvoetlicht.com/

