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Ben je ook zo gek op biologische groentes? Doe dan mee met de 

Nootdorpse Kindertuinen de Keizerhof! 

 

Op 10 april begint het seizoen van de Nootdorpse Kindertuinen de Keizerhof weer. Als je mee 

doet dan kom je tot en met september wekelijks op woensdag- of op vrijdagmiddag een uur je 

tuin verzorgen. Tijdens het verzorgen van de tuin leer je niet alleen hoe je bietjes, wortels, 

aardappelen, boontjes en nog veel meer groenten moet kweken, maar leer je ook van alles over 

de natuur die op de tuin wordt waargenomen. 

Tijdens de oogsttijd vertrek je met volle tassen naar huis waar je kunt smullen van je eigen 

gekweekte groenten. 

Al een flink aantal jaren zijn aan de Laakweg in Nootdorp de Kindertuinen gevestigd. De 

Kindertuinen zijn een particulier initiatief en werken met alleen maar vrijwilligers en zonder 

subsidie. Elk jaar slagen wij er weer in om zo’n 40 kinderen een seizoen lang bezig te houden met 

het op een biologische manier telen van groenten en bloemen.  

Leuk? Natuurlijk!  

Meld je zo snel mogelijk aan door een mail te sturen naar: info@kindertuinen-nootdorp.nl 

Neem ook eens een kijkje op onze website!! http://www.kindertuinen-nootdorp.nl/ 

 

Voelt jouw kind zich onzeker, verlegen of snel boos? Of durft jouw kind niet gauw iets te vragen, 

zijn nieuwe dingen spannend, is samen spelen lastig, heeft jouw kind weinig aansluiting? Of kan 

jouw kind wél voor zichzelf opkomen, maar pakt jouw kind dat niet handig aan? Dan zou het 

zomaar eens kunnen zijn dat jouw kind baat heeft bij de weerbaarheidstraining 'Bikkeltjes met 

lef'. In de training wordt gewerkt aan het zelfverzekerder, weerbaarder en socialer worden. Maar 

ook leren kinderen om te gaan met frustraties, een goede houding aan te nemen, 'nee' zeggen en 

'nee' te accepteren, positief denken, iets durven vragen en zeggen, rustig worden als je boos 

bent,  etc. Aan de hand van het prentenboek staat iedere bijeenkomst een verhaal centraal met 

de daarbij horende vaardigheid die we oefenen. In het verhaal zullen we met elkaar afreizen naar 

Bikkellandia. In dit bijzondere land wonen Bikkels, Piepers, Chillers en Woestelingen en samen 

met onze vrienden gaan we op avontuur, maken we van alles mee en leren we. 

De trainingen starten vanaf maandag 15 april, van 15.30 uur tot 16.30 uur en worden gegeven in 

de praktijk van Steun bij Opvoeden in Oud-Rijswijk, door Marjolein Zalmé (pedagoge, ouder- en 

kindercoach). Er zijn 8 bijeenkomsten en er kunnen maximaal 5 kinderen 

deelnemen. Een gratis kennismakingsgesprek, aanmelden of de informatiegids 

inzien kan via www.steunbijopvoeden.nl, marjolein@steunbijopvoeden.nl of via 06-

12635013.  Groet, Marjolein (pedagoge & ouder- en kindercoach) 

 

 

KinTo speelt 6 en 7 april 2019 om 14:00 uur in samenwerking met Het Voetlicht een vrolijk 

sprookje in Theater CulturA in Nootdorp. 

ANNELIE EN JODOKUS  geschreven Mari-Anne van der Veer-Swank en gespeeld door 

volwassenen en kinderen. Prinses Annelie is een akelig, ondankbaar en ontevreden meisje. Ze 

Weerbaarheidstraining voor kinderen 4 t/m 7 jaar 

Kindertuinen De Keizerhof 

 

KinTo spelt samen met Het Voetlicht 
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vertikt het om haar bed uit te komen. Vooral Sara, de hofdame, heeft het zwaar te verduren. Als 

ze haar lappenpop Jodokus uit haar bed gooit, wordt deze levend. Hij dwingt Annelie mee te gaan 

de wijde wereld in. Ze zal heel veel moeten leren. Zo komt Annelie in het Dikkebuikenland, het 

Armeliedenland en het Zotte Kinderland. Heel langzaam verandert Annelie van een akelig kind in 

een lief en dankbaar meisje. Als Jodokus tevreden is, neemt hij haar mee terug naar huis. 

Wanneer Annelie wakker wordt in haar eigen bed, is Jodokus weer een pop geworden. Sara is 

stomverbaasd, want Annelie is totaal veranderd. Sara gelooft niets van haar verhalen. Heeft 

Annelie koorts of heeft ze soms gedroomd? Maar waar is dan toch haar ene sok? 

Dit prachtige sprookje, leuk voor alle leeftijden, dus voor gezinnen, maar ook voor opa’s en 

oma’s, wordt u gepresenteerd door KinTo in samenwerking met Het Voetlicht in Theater CulturA 

in Nootdorp op 6 en 7 april om 14:00 uur onder regie van René Speelman, Susanne Buitenhek en 

Suzan Coolen.  Kaarten à € 9,- kunt u telefonisch 06-8113 8114 of via www.hetvoetlicht.com 

reserveren. 

 

 

APRIL 2019 

 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Fotowedstrijd 

Breng zo origineel mogelijk in beeld wat 10 jaar bibliotheek Leidschenveen voor jou betekent. 

ma 1 april 2019 tot vr 10 mei 2019 , Leidschenveen 

Kindermuziekweek: open viool- en pianolessen 

Maak kennis met de viool en de piano. Voor kinderen van 6 - 12 jaar. 

vr 5 april 2019 16:00 tot ma 8 april 2019 17:00, Leidschenveen 

Kindermuziekweek: concert 

Live concert door vioolmeester Serdar Erkmenis en pianojuf Gulmira Issabekova met hun 

leerlingen van Vioolschool Leidschenveen. 

wo 10 april 2019 14:30 tot 15:30, Leidschenveen 

BiebatelieR: striptekenen 

Maak kennis met de basistechnieken van het striptekenen. Creatieve workshop voor kinderen van 

9 - 12 jaar. 

vr 12 april 2019 18:30 tot 20:00, Leidschenveen 

Saturday live: Daniel Cane 

Concert van singer-song writer Daniel Cane met liefdesliedjes met een rauw randje. 

za 13 april 2019 15:30 tot 16:30, Leidschenveen 

Afval scheiden 

Informatieavond van de gemeente Den Haag over de mogelijkheden om afval te scheiden in 

appartementencomplexen in Leidschenveen. 

ma 15 april 2019 19:15 tot 21:15, Leidschenveen 

Comedy 

Reeks van vier comedy workshops onder leiding van Roel C. Verburg voor je eerste stap op weg 

naar het podium. Aanmelden voor 10 april! 

ma 6 mei 2019 19:30 tot ma 27 mei 2019 21:00, Leidschenveen 

België, krot en compagnie? 

Expositie van Fotoclub Diafragma met een boeiende blik op de moderne ruïnes bij onze 

zuiderburen. 

ma 1 april 2019 tot di 30 april 2019 , Leidschenveen 

Voorlezen en kleuren 

Voorlezen en kleuren voor kinderen van 3 - 7 jaar. 

wo 3, 10, 17 en 24 april 2019 14:00 tot 14:30, Leidschenveen 

Taal in de bibliotheek 

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

do 4, 11, 18 en 25 april 2019 09:30 tot 11.00, Leidschenveen 

Kinderjury 2019 

Nieuws Bibliotheek Den Haag 
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Lees zoveel mogelijk boeken uit 2018 en stem op jouw favoriete boek. 

t/m za 18 mei 2019, Leidschenveen 

Te doen in bibliotheek Ypenburg 

Van speen tot game 

Informatief ‘café’ voor ouders van de allerkleinsten (0-6 jaar) over mediaopvoeding. 

wo 3 april 2019 09:30 tot 11:00, Ypenburg 

Opvoedsteunpunt CJG in de bibliotheek 

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

wo 3 april 2019 14:00 tot 15:00, Ypenburg 

Voorlezen en knutselen  

Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf 3 jaar. 

elke woensdag (behalve in de schoolvakantie) 14:00 tot 14:45, Ypenburg 

Taal in de bibliotheek 

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

vr 5, 12, 19 en 26 april 2019 10:00 tot 11:30, Ypenburg 

Kinderjury 2019 

Lees zoveel mogelijk boeken uit 2018 en stem op jouw favoriete boek. 

t/m za 18 mei 2019, Ypenburg 

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 
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