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Agenda

Advocaat Mr. L. Hermans - 
Workshop alimentatie (HuB.)

07
apr

Workshop hoe werkt DigiD 
op mijn telefoon? (HuB.)

07
apr

Coöperatie DELA - Een overlijden, 
wat nu? (HuB.)

14
apr

Rabobank - Bank en Fraude (HuB.)14
apr

Toon Hermans Huis en Effectyf - 
Re-integratie na kanker (HuB.)

21
apr

Leer en vraag

Voorlezen (HuB.)Elke

Wo

Inloop Heemkunde Stichting Fontes 
Rondenses (HuB.)

Elke

Do

CREATORS | Boekpresentatie 
Paniekvoetbal van Mick Duschak 
(HuB.)

01
apr

CREATORS | Dungeons & Dragons 
(HuB.)

01
apr

Hallo egel! Voorlichting over 
egels (HuB.)

22
apr

BlikOpener | Ich bin dein Mensch 
(HuB.)

04
apr

Ommetje Brunssum i.s.m. 
IVN Limburg (Brunssum)

05
apr

Workshop Lezen is MONSTERlijk 
leuk! (Eygelshoven)

05
apr

Ommetje Simpelveld i.s.m. 
IVN Limburg (Simpelveld)

19
apr

Workshop Lezen is MONSTERlijk 
leuk! (Brunssum)

19
apr

Verhalentafel ‘d’r Maat va Kirchroa’ 
(HuB.)

06
apr

Lezing Doris Schillings: De  
iconografie van Pasen (HuB.)

06
apr

Workshop knuffelgym (Brunssum)13
apr

Workshop knuffelgym (HuB.)18
apr

Haakcafé (HuB.)13
apr

Workshop Esther Walraven: 
Waarom Daarom! (Voerendaal)

19
apr

Historische lezing Martin van der 
Weerden: Limburg heel apart; 
de minst Nederlandse provincie 
(Brunssum)

20
apr

Lezing door Luc Laudy over 
Johannes Vermeer i.s.m. 
VAZOM(HuB.)

20
apr

Eindexpositie vooropleiding 
kunstacademie VAZOM 2022-2023 
(HuB.)

22
apr

Presentatie over de Archeoroute: 
ontdek de unieke beleving van de 
Archeo Route Limburg (HuB.)

12
apr

Opening expositie ‘Beyond Human 
Eyes’ en Q&A met kunstenaar 
Noona (Eygelshoven)

12
apr

Mad Science: Optische illusies 
(HuB.)

12
apr

Taalcafé | Taal & Leuke uitstapjes 
(HuB.)

05
apr

Taalcafé | Taal & Leuke uitstapjes 
(Brunssum)

18
apr

Taalcafé | Taal & Leuke uitstapjes 
(‘t Westhoes)

07
apr

KennisMaker: Hoe schrijf ik een 
boek (HuB.)

05
apr

KennisMaker: Hoe schrijf ik een 
boek (Brunssum)

06
apr

Lezing Pierre Rietrae: Verklanking 
van de natuur in de muziek (HuB.)

11
apr

Historisch Informatie Punt |
Thematische lezing: ‘De Bergkapel’ 
(HuB.)

11
apr

Ommetje Eygelshoven i.s.m. 
IVN Limburg (Eygelshoven)

12
apr

Doe en ontmoet

Spreekuur Informatiepunt (HuB.)Elke

Vr

Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) (HuB.)

Elke

Vr

Taalhuis (HuB.)Elke

Wo

Taalhuis (Brunssum)Elke

Di

Taalhuis (Voerendaal)Elke

Ma

Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) (Voerendaal)

Elke

Ma

Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) (Brunssum)

Elke

Di

Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) (Simpelveld)

Elke

Wo

CREATORS | Dungeons & Dragons 
(HuB.)

22
apr

CREATORS | Workshop 3D 
animatie (HuB.)

22
apr

Historisch Informatie Punt | 
Inloopuur (HuB.)

25
apr

Ommetje Voerendaal i.s.m.
IVN Limburg (Voerendaal)

26
apr

Première historische voetbalfilm 
‘Kampioenswedstrijden S.V. 
Limburgia seizoen 1949-1950’ 
(Brunssum)

26
apr

CREATORS | Gamemiddag (HuB.)26
apr



Lees
Ontdek de plek waar letters verhalen worden.

Mariekes 
boekentips!

De wereld van Sofie
Jostein Gaarder

Twee ondernemende tienermeisjes 
komen terecht in een wervelende 
speurtocht die tot antwoorden leidt op vele 
vragen, maar elke vraag roept weer nieuwe 
raadsels op.

Wij, robots: een filosofische blik op technologie en 
artificiële intelligentie
Lode Lauwaert

ls het over technologie en AI gaat, doemt vaak het beeld 
op van een toekomst met kwaadaardige, hyperintelligente 
systemen die de mens overheersen. Wij, robots daarentegen 
focust op wat zich voor onze ogen afspeelt: (zelfrijdende) 
wagens, smartphones, apps, stoommachines, kerncentrales, 
computers en alle andere machines waardoor we ons laten 
omringen.

Stella Maris
Cormac McCarthy 

Een vrouw met paranoïde schizofrenie probeert in een 
kliniek de aard van waanzin en filosofie te begrijpen, terwijl 
ze rouwt om haar broer die noch dood, noch helemaal de 
hare is.

Nieuwe editie

Maand van de Filosofie

Marieke,
collectievorming



Leer en vraag
Vind uit waar je terecht kan voor jouw (hulp)vragen 
over de (digitale) overheid, taal, werken met de 
computer, geld of gezondheid! Iedereen is welkom!



Spreekuur Informatiepunt
Heb je vragen over taal, geld, werk, wonen, gezondheid of op juridisch gebied? 
Loop dan gratis en vrijblijvend binnen bij het informatiepunt. Diverse partners van 
de Bibliotheek, zoals o.a. advocaat Mr. L. Hermans, Alzheimer Parkstad Limburg, 
Rabobank Zuid-Limburg Oost, Leergeld Parkstad, Dela, het Toon Hermans Huis, 
Kerff, Impuls en Schuldhulpmaatje zijn aanwezig.
HuB. | Elke vrijdag | 10:00 - 12:00 | Gratis | Vrije inloop

Inloopuur Geld GezondheidWerk en inkomenHulpvraag Taal

Sociaal-juridisch

Foto: Peter Trompetter

Lezingen en workshops

Als je behandeling tegen kanker 
succesvol ik afgerond, kan het 
zijn dat de werkgever verwacht 
dat je weer ‘gewoon’ aan het werk 
gaat. Maar door de late gevolgen 
van kanker (vermoeidheid) is dat 
niet altijd even makkelijk. Goede 
ondersteuning bij re-integratie is 
belangrijk. Welke mogelijkheden 
biedt Effectyf?  

Toon Hermans Huis en 
Effectyf - Re-integratie na 
kanker 

HuB. | Vr. 21 april | 10:00 tot 11:00

Het Informatiepunt organiseert elke maand workshops en lezingenmet haar 
partners. Deze activiteiten zijn altijd gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig.

Is je ex verplicht te betalen voor 
zijn kind? Moet hij ook voor de ex-
partner betalen? Hoe zit het met 
de verplichting om kosten voor 
opvoeding en levensonderhoud 
te betalen? Mr. L. Hermans van 
Goltstein advocaten legt uit hoe 
alimentatie, kosten voor verzorging 
en opvoeding, werkt.

Advocaat Mr. L. Hermans - 
Workshop alimentatie

HuB. | Vr. 7 april | 10:00 tot 12:00

Leer tijdens de workshop omgaan 
met DigiD en de DigiD-app. Hoe 
werkt inloggen? Waar gebruik ik 
het DigiD voor? Hoe houd ik mijn 
gegevens veilig?

Workshop hoe werkt DigiD 
op mijn telefoon?

HuB. | Vr. 7 april | 10:00 tot 12:00

Tijdens deze workshop krijg je 
uitleg over wat er na een overlijden 
allemaal op je af kan komen 
rondom het regelen van een 
uitvaart. Waar moet je allemaal aan 
denken, wat zijn de mogelijkheden, 
trends en ontwikkelingen.

Coöperatie DELA - Een 
overlijden, wat nu?

HuB. | Vr. 14 april | 10:00 tot 12:00

Uitleg over welke fraudes er zijn 
en hoe je ze kan herkennen om 
te voorkomen dat je slachtoffer 
wordt.

Rabobank - Bank en Fraude

HuB. | Vr. 14 april | 10:00 tot 11:00



Computercursus Digisterker Computercursus Digivitaler
Leer tijdens de cursus omgaan 
met de digitale overheid. Van de 
belastingdienst tot de SVB, van het 
lezen van de berichtenbox tot het 
aanvragen van toeslagen. Digisterker 
is een training van 4 bijeenkomsten 
van twee uur. In vier weken leer je je 
zaken zelf online te regelen.

Leer tijdens de cursus omgaan met 
digitale gezondheidsapps. Van het 
patiëntenportaal tot de stappenteller, 
van een afspraak maken tot 
herhaalrecepten aanvragen. Je leert 
zelf je gezondheid op peil te houden, 
door middel van de smartphone. 
Digivitaler is een training van 4 
bijeenkomsten van twee uur.Brunssum | Start di. 11 april | 

12:00 - 14:00 | Wekelijks | Aanmelden
Deze cursus loopt t/m 2 mei.

Voerendaal | Start ma. 17 april | 
15:00 - 17:00 | Wekelijks | Aanmelden
Deze cursus loopt t/m 8 mei.HuB. | Start vr. 21 april | 

10:00 - 12:00 | Wekelijks | Aanmelden
Deze cursus loopt t/m 12 mei.

Cursus Computer en internet

Cursus Computer en internet

Inloopuur Computer en internet BurgerschapIDO Hulpvraag

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Heb je vragen over DigiD, toeslagen of moeilijke brieven? Er zijn tegenwoordig steeds 
meer zaken van de overheid die je zelf online moet regelen. De bibliotheek helpt je 
verder met de route. Gratis en je hoeft geen lid te zijn.

Voerendaal | Elke maandag | 14:00 - 16:00
Brunssum | Elke dinsdag | 10:00 - 12:00
Simpelveld/De Rode Beuk | Elke woensdag | 10:00 - 12:00
HuB. | Elke vrijdag | 10:00 - 12:00

Gratis | Vrije inloop

Cursus Computer en internet

Computercursus Klik & Tik
Leer in kleine stapjes werken met de 
computer: vanaf het aanzetten, leren 
typen en met de muis werken tot 
e-mailen en veilig internetten.

Diverse vestigingen | Meer info: 
045-7630520

Taalhuis
In het Taalhuis helpen vrijwilligers je 
met de Nederlandse taal. Hier staan 
ook veel boeken en hulpmiddelen. 
Iedereen is welkom! Je hoeft geen 
lid te zijn van de bieb en de hulp is 
gratis. Tijdens inloopspreekuren kun 
je je inschrijven voor het Taalhuis.

Voerendaal | Elke maandag | 
14:00 - 15:00

HuB. | Elke woensdag | 10:30 - 11:30

Brunssum | Elke dinsdag | 
13:00 - 14:00

Gratis | Vrije inloop

Inloopuur Hulpvraag

Nederlands leren



Doe en ontmoet
Kom langs om een leven lang te leren, anderen te 
ontmoeten, inspiratie op te doen en nieuwe dingen 
te ontdekken.

CREATORS | Dungeons & 
Dragons

Sluit jij je aan bij onze dungeons 
and dragons groep voor een gaaf 
avontuur? Ze spelen deze maand 2 
keer. Geef je op via 
creators@bibliotheekkerkrade.nl.
HuB. | Za. 1 april | 10:00 - 14:00 | 
HuB. | Za. 22 april | 10:00 - 14:00 | 
Alle leeftijden | Gratis | Aanmelden

CREATORS | Boekpresentatie 
Paniekvoetbal van Mick 
Duschak
De Bal Gaat Rollen! De officiële 
lancering van Paniekvoetbal! 
Tijdens de presentatie neemt Mick 
Duschak je mee in het verhaal achter 
Paniekvoetbal, leest hij voor en heb 
je de kans om als één van de eersten 
een exemplaar te kopen. Dit alles 
wordt afgesloten met een gezellige 
derde helft waar de gehaktballen en 
bitterballen rijkelijk zullen rollen! 
Wil je erbij zijn? Reserveer dan snel!

HuB. | Za. 1 april | 13:00 - 17:00 | 
Gratis | Aanmelden: mickduschak.nl

BlikOpener | Ich bin dein 
Mensch

Wetenschapper Alma neemt deel 
aan een bijzondere studie. Ze moet 
drie weken lang samenwonen met 
een levensechte robot, die volledig 
op haar persoonlijke behoeftes 
en karakter is afgestemd. En zo 
ontmoet Alma Tom, het mechanische 
equivalent van haar perfecte 
levenspartner. Hunkering naar 
perfectie is misschien menselijk, maar 
is ze ook wenselijk? 

HuB. | Di. 4 april | 19:00 - 21:00 | 
€5,00 | Aanmelden

OntmoetingFilm Maatschappij

Creators Boekpresentatie

Lezen en literatuur

Creators Spel



Taalcafé | Taal & Leuke 
uitstapjes
In het Taalcafé ontmoet je andere 
mensen en leer je spreken, schrijven 
en lezen in de Nederlandse taal. 
Elke maand staat een ander thema 
centraal.
HuB. | Wo. 5 april | 10:00 - 12:00
‘t Westhoes | Vr. 7 april | 10:00 - 12:00 
Brunssum | Di. 18 april | 13:00 - 15:00
Gratis | Aanmelden niet nodig

Gratis | Aanmelden

Ontmoeting Nederlands leren

Ommetje Brunssum i.s.m. 
IVN Limburg
Excursie met aandacht voor 
de geologie, de historie 
(steenkoolwinning), flora, 
fauna en bedreigingen door 
o.a. klimaatveranderingen en 
stikstofneerslag. Na afloop is er 
gelegenheid om in het infogebouw 
een kop koffie te drinken. Goede 
wandelschoenen aanbevolen. 
Startpunt: infogebouw heemtuin In 
de Struiken, Nicolaes Maesstraat 2, 
Brunssum.
Brunssum | Wo. 5 april | 10:00 - 12:30 |
Leden gratis, niet-leden €2,50 | 
Aanmelden

KennisMaker: Hoe schrijf ik een 
boek?
Waar haal je inspiratie vandaan, 
hoe start je met het schrijven en 
organiseer je jouw schrijfproces? 
Houd je de flow die je doet schrijven 
lang genoeg in stand? Stevin 
Treurniet van pianofulness, auteur 
van een dichtbundel, een boek 
met korte verhalen én schrijver van 
Essays beschrijft zijn aanpak. 
HuB. | Wo. 5 april | 14:30 - 16:00
Brunssum | Do. 6 april | 14:30 - 16:00

De bibliotheek heeft niet alle kennis 
zelf in huis: daarom is jouw hulp van 
harte welkom! Heb jij een hobby, 
passie of onderwerp waar je veel 
vanaf weet en wil je graag een 
podium om jouw kennis te delen? 
Meld je dan aan als KennisMaker! 
Meer info is te vinden op de 
website of mail kennismakers@
bibliotheekkerkrade.nl.

KennisMakers gezocht!

HobbyOntmoeting

Save the date: donderdag 4 mei van 
14:30 - 16:00 uur is deze KennisMaker 
ook in Voerendaal!

KennisMaker Lezing Hobby

Workshop Lezen is MONSTERlijk 
leuk!
Kom je luisteren naar een monsterlijk 
leuk verhaal? En hoe heet je eigen 
monstertje? Hoe ziet hij
eruit? Gebruik je fantasie en maak 
je eigen monsterlijke boekenlegger 
tijdens de workshop Lezen is 
MONSTERlijk leuk!
Eygelshoven | Wo. 5 april | 
15:00 - 16:00
Brunssum | Wo. 19 april | 
15:00 - 16:00
Vrije bijdrage | Aanmelden

Workshop Knutselen 6-10 jaar

Voorlezen
Woensdagmiddag! Tijd voor 
voorlezen. Reis mee in de HuB.bus 
en beleef de leukste, mooiste en 
spannendste avonturen!
HuB. | Woensdagmiddag | 
14:30 - 16:00 | Gratis | Vrije inloop

Voorlezen Taal 0-6 jaar

HuB. | Do. 6 april | 10:30 - 12:00 | Gratis | Aanmelden

Verhalentafel ‘d’r Maat van Kirchroa’ 

Tijdens deze Verhalentafel staat ‘d’r Maat va Kirchroa’ centraal. Nadat een gangmaker 
heeft afgetrapt met een mooi verhaal, halen we samen herinneringen op aan de 
Kerkraadse markt. Er zijn oude foto’s en krantenknipsel aanwezig, maar we zijn ook 
erg benieuwd naar jouw foto’s en verhalen. Neem ze dus mee!

Ontmoeting Erfgoed



Lezing Doris Schillings: De 
iconografie van Pasen
Maandelijkse lezing van 
kunsthistorica Doris Schillings. 
Aan de hand van een presentatie 
en boeiende verhalen neemt zij je 
mee langs de iconografie van het 
Paasfeest door de eeuwen heen. 

Historisch Informatie Punt |
Thematische lezing: 
‘De Bergkapel’
Oud-koempel én voormalig lid 
van de beroemde Bergkapel Jo 
Schäfer vertelt over de destijds zeer 
beroemde mijnwerkersmuziekkapel 
‘De Bergkapel’. Deze muziekkapel 
behoorde tot de Domaniale 
Mijn in Kerkrade en is de oudste 
mijnwerkerskapel van Nederland. 
HuB. | Di. 11 april | 14:00 - 16:00 | 
Gratis | Aanmelden

Lezing Pierre Rietrae: 
Verklanking van de natuur in 
de muziek
Maandelijkse klassieke muzieklezing 
door musicus en voormalig directeur 
van de muziekschool Pierre Rietrae.  
In deze lezing gaat hij dieper in op 
de verklanking van de natuur. Dit is 
in het ene geval duidelijk herkenbaar 
en soms verdient het uitleg. Wie kent 
niet de vier jaargetijden van Vivaldi 
en de pastorale van Beethoven, maar 
ook minder bekende voorbeelden 
passeren de revue. 
HuB. | Di. 11 april | 14:00 - 16:00 | 
Leden gratis, niet-leden €2,50 | 
Aanmelden

HuB. | Do. 6 april | 19:00 - 21:00 | 
Leden gratis, niet-leden €2,50 | 
Aanmelden

Lezing GeschiedenisKunst

Lezing Erfgoed

Lezing Muziek

Mad Science: Optische illusies
Workshops met de gekke 
professoren van Mad Science! Tijdens 
deze workshop gaan kinderen aan 
de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. Deze 
keer onderzoeken we hoe onze ogen 
onze hersens voor de gek kunnen 
houden! 
HuB. | Wo. 12 april | 14:00 - 15:00 | 
€2,50 | Aanmelden

Ommetje Eygelshoven i.s.m. 
IVN Limburg
Wandeling in en om Eygelshoven 
onder leiding van een ervaren 
gids van het IVN. Vertrek om 10:00 
uur. Goede wandelschoenen zijn 
aanbevolen. Startpunt: het Oude 
Kerkje, Kerkberg 1 te Eygelshoven. 
Parkeergelegenheid op het Marktplein.
Eygelshoven | Wo. 12 april | 
10:00 - 12:30 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Aanmelden

HobbyOntmoeting

Workshop Wetenschap

9-11 jaar

Presentatie over de 
Archeoroute: ontdek de unieke 
beleving van de Archeo Route 
Limburg  
Wat is de Archeo Route en waarom 
is deze ontstaan? Wat kun je 
verzamelen op de locaties en 
wat kun je ter plaatse leren over 
hetgeen daar is gevonden? Joep 
Steinhage, projectleider Archeo 
Route Limburg, geeft antwoord 
en neemt je mee naar de pop-up 
locatie in de bibliotheek. Daar kun 
je gelijk ontdekken hoe het werkt. 
Kom kennismaken met dit unieke 
en vernieuwende project! Voor 
volwassenen en kinderen vanaf 8 
jaar.
HuB. | Wo. 12 april | 14:00 - 15:00 |
Gratis | Aanmelden

ArcheologieLezing



Ontmoeting Hobby

Workshop knuffelgym
Kom bewegen, genieten en 
ontspannen met je (klein)kind via 
speelse oefeningen. Even alleen tijd 
voor elkaar! Knuffelgym is gebaseerd 
op de bewegingspedagogiek van 
Veronica Sherborne.
Brunssum | Do. 13 april | 
10:00 - 11:00
HuB. | Di. 18 april | 10:00 - 11:00

Haakcafé
Het Haakcafé is dé ontmoetingsplek 
om samen te breien, haken of te 
borduren. Haak aan, doe mee, wissel 
ideeën uit en laat je inspireren. Wil 
je leren haken/ breien? Ook dan ben 
je van harte welkom! De haakdames 
helpen je graag verder en in de bieb 
zijn veel (beginners)boeken te vinden.
HuB. | Do. 13 april | 15:00 - 16:30 | 
Gratis | Aanmelden niet nodig

Opening expositie 
‘Beyond Human Eyes’ en Q&A 
met kunstenaar Noona 
Opening expositie van kunstenaar 
Noona, Beyond Human Eyes’, met 
de mogelijkheid om vragen te stellen 
aan de kunstenaar. Noona: ‘Kunst 
is de spiegel van je perceptie van 
de wereld. Mijn schilderijen tonen 
de meest rustige momenten van 
de wereld en ook momenten van 
wanorde op een eigentijdse manier 
op het doek.’ Deze expositie loopt tot 
24 mei. 
Eygelshoven | Wo. 12 april | 15:00 | 
Gratis

Workshop Opvoeding

18 mnd tot 2,5 jaar

Expositie Kunst

Historische lezing 
Martin van der Weerden: 
Limburg heel apart; de minst 
Nederlandse provincie
De provincie Limburg, zoals wij die 
kennen, ontstond pas in 1839. Martin 
van der Weerden over het ontstaan 
van Limburg en de zoektocht waar 
bij te horen. Pas na de Eerste 
Wereldoorlog begon ‘de Limburger’ 
zich Nederlander te voelen. Maar 
toen leverden Limburg ook voor 
het eerst de premier van Nederland 
(Ruys de Beerenbrouck) en gaf de 
steenkolenmijnbouw economisch 
gewicht aan onze regio.
Brunssum | Do. 20 april | 
14:00 - 16:00 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Aanmelden

Ommetje Simpelveld i.s.m. IVN 
Limburg
Excursie met ervaren gidsen van het 
IVN. 
Startpunt: parkeerplaats achter het 
gemeentehuis van Simpelveld (Markt 1, 
6369AH Simpelveld - gratis parkeren).  
Simpelveld | Wo. 19 april | 
10:00 - 12:30 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Aanmelden

HobbyOntmoeting

Workshop Esther Walraven – 
Waarom Daarom!
Wetenschapper en 
kinderboekenschrijfster Esther 
Walraven geeft een workshop 
rondom haar succesvolle ‘Waarom’-
boeken. Elke keer met een andere 
thema. Deze keer over zintuigen. Hoe 
werken zintuigen? Waarom zetten je 
ogen alles op zijn kop? Hoe weten je 
hersenen eigenlijk wat je ziet? En hoe 
kan het dat je ogen je soms voor de 
gek houden? 

Voerendaal | Wo. 19 april | 
15:00 - 16:00 | €2,50 | Aanmelden

Workshop

8-12 jaar

Wetenschap

Lezing Geschiedenis

Foto: Frank Ubachs



Lezing door Luc Laudy over 
Johannes Vermeer i.s.m. 
VAZOM

Eindexpositie vooropleiding 
kunstacademie VAZOM 
2022-2023

Expositie van het onderzoekende 
werk van de cursisten van de 
VAZOM van dit jaar. De expo is 
t/m 27 mei in de HuB te zien. De 
cursus is voor mensen die zich in 
een tussenjaar willen oriënteren op 
een creatief beroep of naar andere 
kunstacademies of creatieve MBO-
opleidingen willen gaan. 
HuB. | Vanaf za. 22 april | Gratis

Lezing naar aanleiding van 
de overzichtstentoonstelling 
over Johannes Vermeer in het 
Rijksmuseum. Over zijn leven van 
vergetelheid tot roem, de thema’s 
in zijn werken, zijn schilderstijl en 
de onderzoeken naar zijn werk. Een 
boeiende lezing ondersteund door 
uitgebreid beeldmateriaal.

HuB. | Do. 20 april | 19:00 - 21:15 | 
Leden €2,50, niet-leden €5,00 | 
Aanmelden

Lezing Kunst

Expositie Kunst

Hallo egel! Voorlichting over 
egels
Wie rommelt en rammelt daar? Wie 
maakt al die grappige geluiden? Het 
is klein en stekelig... Het is een egel! 
Stichting Egelopvang Stein vertelt 
over het leven van de egel door de 
seizoenen heen, over de egelopvang 
voor zieke egels en leest voor uit 
Hallo Egel! Gaan jullie mee met 
de levensgrote egel op zoek naar 
insecten?
HuB. | Za. 22 april | 10:00 - 10:30 | 
€2,50 | Aanmelden

2-6 jaarLezing Natuur

Historisch Informatie Punt | 
Inloopuur

CREATORS | Workshop 3D 
animatie

Tijdens dit inloopuur kun je je 
oriënteren op de geschiedenis van 
je eigen stad en streek. Je hebt er 
toegang tot oude foto’s van Kerkrade 
en een collectie historische boeken. 
Ook is een medewerker van het 
gemeentearchief en zijn vrijwilligers 
van Verhaal Lokaal aanwezig.

Laat je creativiteit de vrije loop en 
leer de kunst van 3D modelleren 
door een tof diorama te maken op de 
onze 3D animatie workshop. 
Geef je op via 
creators@bibliotheekkerkrade.nl. 

HuB. | Di. 25 april | 14:00 - 16:00 | 
Gratis | Vrije inloop

HuB. | Za. 22 april | 14:00 - 16:00 | 
Gratis | Aanmelden | Vanaf 15 jaar

Inloopuur Geschiedenis

Erfgoed

Ommetje Voerendaal i.s.m. IVN 
Limburg
Excursie/wandeling met een ervaren 
gids van het IVN die je meeneemt 
naar en vertelt over Landgoed Puth. 
Gratis parkeren op het Kerkplein, 
we vertrekken om 10:00u vanuit de 
bibliotheek. 
Na afloop ben je welkom om in de 
bibliotheek na te praten met een 
gratis kopje koffie!

Voerendaal | Wo. 26 april | 
10:00 - 12:30 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Aanmelden

HobbyOntmoeting

WorkshopCreators



CREATORS | Gamemiddag
Speel op onze Creatorsplek je 
favoriete spel op je telefoon, samen 
met anderen. Wij zorgen voor iets 
lekkers! Elke laatste woensdagmiddag 
van de maand. 

HuB. | Wo. 26 april | 14:00 - 16:00 | Alle 
leeftijden | Gratis | Vrije inloop

Creators SpelOntmoeting

Inloop Heemkunde Stichting 
Fontes Rondenses
Voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van Kerkrade. 
Duik in het uitgebreide archief in 
de HuB. Medewerkers van Fontes 
helpen je graag met het vinden van 
de gewenste informatie. Meer info:  
www.rodenet.nl.
HuB. | Elke donderdag | 14:00 - 17:00 | 
Gratis | Vrije inloop

Inloopuur Erfgoed Lokaal

Première historische 
voetbalfilm 
‘Kampioenswedstrijden S.V. 
Limburgia seizoen 1949-1950’

Deze 100 minuten durende film is 
een historisch tijdsverslag van de 
gebeurtenissen in de periode zondag 
29 maart t/m zondag 9 juli 1950 
rondom het roemruchte Limburgia-
elftal. Dit elftal wist op zaterdag 24 
juni 1950 met een klinkende 6-0 zege 
over Ajax in het Olympisch Stadion 
in Amsterdam, voor het eerst in 
de Limburgse voetbalgeschiedenis 
het landskampioenschap 
voetbal te behalen. Een visueel 
verslag van vervlogen Limburgia-
tijden en eerbetoon aan de 
zestien Brunssumse voetballers 
geproduceerd door Jack Huntjens.
Brunssum | Wo. 26 april | 
19:00 - 21:00 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Aanmelden

GeschiedenisFilm

Aanmelden voor 
activiteiten

HuB.Kerkrade, ‘t Westhoes, 
Bocholtz:
+31 (0)457630520 of
info@bibliotheekkerkrade.nl

Brunssum:
+31 (0)454007560 of
info@bibliotheekbrunssum.nl

Voerendaal:
+31 (0)455752471 of
info@bibliotheekvoerendaal.nl

Eygelshoven:
+31 (0)455351715 of
eygelshoven@bibliotheekkerkrade.nl

Simpelveld:
+31 (0)455443986 of
info@bibliotheeksimpelveld.nl

Disclaimer:
Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. Bekijk voor 
de actuele programmering 
bibliotheekkerkrade.nl.

Logo: Jack Huntjens

Blijf op de 
hoogte!

Meld je aan voor onze 
digitale nieuwsbrief 
en blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws 
en de activiteiten in 
onze vestigingen in Kerkrade, Brunssum, 
Voerendaal en Simpelveld.

De nieuwsbrief verschijnt minimaal één 
keer per maand. Je hoeft niet lid te zijn 
van de bibliotheek om de nieuwsbrief 
te ontvangen of deel te nemen aan de 
activiteiten.



www.bibliotheekkerkrade.nl


