Presentatie Delpher
Maand van het Digitaal Erfgoed
Vr. 26 november | 14:00 - 16:00 uur | HuB.Bibliotheek
Kerkrade | Gratis leden, niet leden €2,50
In Delpher vind je meer dan 120 miljoen gedigitaliseerde
pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften
die je allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. Zo kun je
bijvoorbeeld heel gemakkelijk je eigen familienaam terugzoeken
in een oude krant, een boek over de Zuid-Limburgse mijnbouw of de
mode van de jaren ’40 in een oude Margriet bekijken. Maar wat is Delpher nu
eigenlijk en waarom zou Delpher interessant zijn voor je? In deze presentatie krijg
je een kijkje achter de schermen van Delpher.
De lezing wordt gegeven door Maaike Napolitano - Rietrae. Zij werkt als
coördinator van Delpher bij de KB, de nationale bibliotheek van Nederland en is
verantwoordelijk voor alles wat met de dienst Delpher te maken heeft.

Agenda

Leuk weetje: Maaike heeft niet haar hele leven in Den Haag gewoond, maar is opgegroeid in Kerkrade en heeft van 2007 t/m 2009 zelfs in deze bibliotheek gewerkt.

Hiphop in de HuB. – Workshop rap

November 2021

Di. 23 november | 14:00 - 15:30 uur | HuB.Kerkrade | Gratis
Een reeks van hiphopworkshops in de HuB. Maak je eigen peace of outline in de
graffiti-workshop of bedenk een rap. De workshops worden gegeven door Ricardo
Hernandez (Rycardeaux) en Dookie Doet. Geef je snel op, want vol = vol!

HIP@HuB – open spreekuur
Di. 23 november | 14:00 tot 16:00 | HuB.Bibliotheek Kerkrade | Gratis
Tijdens het spreekuur kun je je oriënteren op de geschiedenis van je eigen stad
en streek. Je hebt er toegang tot oude foto’s van Kerkrade. Ook is er een collectie
historische boeken aanwezig. En is er een medewerker van het gemeentearchief
aanwezig en vrijwilligers van Verhaal Lokaal.

KennisMakers: Lezing Heinz Jakobs - Dubai, een
Emiraat van superlatieven.
Di. 30 november | 14:30 tot 16:30 | HuB. Bibliotheek Kerkrade |
Gratis

Uitreiking Beste Bibliotheek
van Nederland 2021
Dinsdag 2 november is het dan eindelijk zover.
De uitreiking van de Beste Bibliotheek 2021!
We willen dit graag samen met jou vieren.
Want of we nu winnen of niet, deze nominatie
is al een feestje waard!

Fotograferen en verre reizen zijn de hobby’s van KennisMaker
Heinz Jakobs . Hij heeft verschillende keren Dubai bezocht
en vertelt je in deze lezing graag meer over het Emiraat. Dubai
ligt aan de Perzische Golf en het maakt deel uit van de Verenigde
Arabische Emiraten. Hij bespreekt de geschiedenis en geologie, maar zeker ook
de toeristische attracties. Denk aan de Palmeilanden, maar ook over de Dubai
Expo, waar Nederland ook een paviljoen heeft.

De uitreiking is bij NBD Biblion in Zoetermeer.
En wij kunnen via een livestream meekijken! Hiervoor
hebben we de grote Theaterzaal in de HuB. tot onze
beschikking. Wil je met ons meekijken of Bibliotheek
Kerkrade e.o. deze mooie prijs in
ontvangst mag nemen?
Meld je dan voor vrijdag 29 oktober
voor 12:00 uur aan via info@bibliotheekkerkrade.nl.
We verwelkomen je graag om 15:45 uur en eindigen om
18:00 uur. We zorgen voor een drankje
en feestelijk hapje!

En wat nog meer?
28 november koopzondag in Kerkrade-Centrum van
13:00-17:00 uur. HuB. Bibliotheek Kerkrade
is dan ook geopend!
Elke vrijdag van 10:00 - 12:00 uur,
inloopspreekuren IDO en IOP. Voor al je vragen over
de digitale overheid, taal, geld, werk, wonen, gezondheid
of op juridisch gebied. Gratis en vrijblijvend.
Elke woensdag van 10:00-12:00 uur is er een IDO in
De Rode Beuk in Simpelveld.
Op diverse vestigingen wordt de computercursus
Klik & Tik gegeven. Kijk op de website of
bel voor meer info: 045-7630520

Aanmelden of tickets: info@bibliotheekkerkrade.nl
of bel naar 045 763 0520
Bekijk www.bibliotheekkerkrade.nl voor het
complete programma
Coronatoegangsbewijs verplicht in de kleine theaterzaal

Maak-het-Mee Café
Wo. 3 november | 14:30 - 16:00 uur | HuB. Bibliotheek Kerkrade

Lezing over ‘Lou’ – over de Jodenvervolging en
het verzet in Limburg tijdens WO

Gratis | aanmelden niet nodig

Vr. 12 november – 19:00 - 21:00 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | Gratis leden, niet

Elke eerste woensdag van de maand is het Maak-het-Mee Café in HuB. Bibliotheek

leden €2,50

Kerkrade. Heb je een tof idee dat je graag zou willen verwezenlijken of een onder-

Historicus Herman van Rens verzorgt naar aanleiding van het boek ‘Lou’ een lezing.

werp waar je graag over in gesprek zou willen gaan. Maak-het-Mee Café is de plek

‘Lou’ is een persoonlijk verhaal over Lou’s oorlogsverleden. Over de Jodenvervolging

waar we dit samen vorm kunnen geven.

en het verzet in Limburg in de Tweede Wereldoorlog is meer te vertellen dan de
oorlogsinformatie in het boek. Niet voor niets is de subtitel: ‘Om een lang verhaal kort

Taalcafé – thema ‘energie thuis’

te maken’.
De lezing is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de context en achtergron-

Wo. 3 november | 10:00 - 12:00 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade

den van het levensverhaal van Lou. Herman neemt je mee terug in de tijd en schetst

Vr. 5 november | 10:00 - 12:00 uur | t Westhoes | Gratis | Vooraf aanmelden

oorzaken , gevolgen en gebeurtenissen die, direct of indirect, invloed hebben gehad

In het Taalcafé ontmoet je mensen en leer je spreken, schrijven, lezen en kranten

op de Jodenvervolging en de verzetsdaden die in Kerkrade en omgeving zijn gebeurd.

lezen in de Nederlandse taal. Altijd gezellig en informeel, onder het genot van een
kopje koffie of thee. Dit keer is het thema ‘energie thuis’.

Spreekuur HIP@HuB – HistoBistro
In het kader van de Kookboekenweek 5 t/m 14
november.
Di. 9 november | 14:00 - 16:00 uur | Gratis
De HistoBistro: Historische kookboeken belicht.
Wat at men vroeger? Welke ingrediënten werden er g
 ebruikt?
En welke stukken worden er in Limburg bewaard die hiermee te
maken hebben? Deze vragen worden allemaal beantwoord in de
Histo Bistro Podcast en komen ook in deze lezing aan bod.
De lezing wordt gegeven door Odin Essers en Justine Camps. Odin Essers is
conservator van de Bijzondere Collecties bij Universiteitsbibliotheek Maastricht.

KennisMaker Henk Ghijsen over het

kloosterverleden en de Schat van Simpelveld
Een reis door ’n stukje Limburgse Kloostergeschiedenis en een zoektocht naar de
Schat van Simpelveld.
Wo. 17 november – 15:00 -16:30 uur | Bibliotheek Eygelshoven | Gratis
Wo. 24 november – 15:00 - 16:30 uur | Bibliotheek Voerendaal | Gratis
In elke Limburgse stad, in vrijwel alle dorpen en in het buitengebied staan
kloostergebouwen, al worden die steeds minder door kloosterlingen bewoond. Welke kloosters waren er in het verleOver KennisMakers

den? Wat was hun betekenis? Henk Ghijsen vertelt je
daar alles over aan de hand van foto’s. Ook neemt

De bibliotheek heeft niet
alle kennis zelf in huis: daarom

hij u (figuurlijk) mee naar “kloësterstedje” Simpel-

is jouw hulp van harte welkom!

veld, daar kan je niet om het kloosterverleden
heen. In het klooster is het museum de Schat

Justine Camps is erfgoed consulent bij Koninklijk LGOG.

van Simpelveld gehuisvest. Hoe is het kloos-

Over Kookboekenweek

veld gebracht en wie is Clara Fey eigenlijk?

Heb jij een hobby, passie of onderwerp
waar je veel vanaf weet en wil je graag een
podium om jouw kennis te delen?

ter ontstaan, wat heeft het klooster Simpel-

Tijdens de Kookboekenweek (5 t/m 14 november) vieren de boekhandel en bibliotheek

Meld je dan aan als KennisMaker via
kennismakers@bibliotheekkerkrade.nl
of geef het aan bij een van

het kookboek en de liefde voor lekker eten. Aan de vooravond van de Kookboekenweek
wordt de winnaar van Het Gouden Kookboek bekend gemaakt. Het Gouden Kookboek
is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek van het voorgaande
jaar

onze medewerkers.

Lezing Doris Schilling –
De Kleine Prins, L
 e Petit Prince (1943)
Vr. 19 november | 14:00 - 16:00 uur | HuB. Bibliotheek Kerkrade |

Muzieklezing Pierre Rietrae

Gratis leden, niet leden €2,50

Do. 11 november | 14:00 - 16:00 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | Gratis leden,

In het kader van ‘Nederland leest’ met het thema “Over de grens” past deze

niet leden €2,50

poëtische vertelling voor mensen van alle leeftijden van Antoine de Saint Exupéry.

Musicus en voormalig directeur muziekschool Pierre Rietrae legt op een

Saint-Exupéry, 1900 - 1944, is een Franse schrijver en piloot of piloot en schrijver;

gedetailleerde, aanschouwelijke en prettige manier klassieke muziek uit, aan de
hand van luistervoorbeelden. Kijk in de agenda op onze website voor alle data

vele van zijn werken hebben de vliegerij (waardoor hij ook om het leven komt) tot
onderwerp. Ook in zijn beroemdste werk, De Kleine Prins, speelt een enigszins

en onderwerpen.

autobiografische piloot naast de prins de hoofdrol. Hij maakt een noodlanding in

Dit keer is het thema: DVORAK OP WEG NAAR DE NIEUWE WERELD

uitnodigend werk om in deze tijden vol onzekerheden te kunnen reizen middels

de Sahara en ontmoet, “1000 mijl van de bewoonde wereld”, de Kleine Prins. Een
een boek naar zelfs buitenaardse streken of juist de Aarde te zien met buitenaard-

Haakcafé

se ogen; ook een reis door het leven van de protagonisten en de ultieme grens
naar een al dan niet hemels hiernamaals.

Do. 11 november | 15:00-16:30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | Gratis
Het Haakcafé in de HuB is dé ontmoetingsplek om samen te breien, haken of te borduren. U kunt aan uw eigen breisel werken of samen een projectje opstarten.
Ook kunt u ideeën en materialen met elkaar uitwisselen. Haakt u ook aan?

XL@HuB
Za. 20 november – 10:30 - 12:30 uur | HuB. Bibliotheek Kerkrade | €2,50 per kind
Spellencircuit met XL spellen voor 6-100 jaar. Met een afvinkkaart bij de hand speel

Lezing tradities en eindejaarsfeesten

je samen met anderen – ouder, broer/zus, opa/oma, vriendje, buurman - spellen
op groot formaat zoals 4opeenrij, bibberspiraal en reuzenmikado. Wie wint met

Vr. 12 november – 15:00 - 17:00 uur | HuB.Bibliotheek

behendigheid of slimheid? Of is het toch een kwestie van geluk?

Kerkrade | Gratis leden, niet leden €2,50

Vooraf aanmelden is niet nodig. Inloop is de hele middag mogelijk.

Een volkskundige presentatie met als thema “Sinterklaos”.
Gebruiken rond Sinterklaas zijn voor ons vanzelfsprekend,
maar waarom eten wij chocoladeletters? Waarom jagen wij
een oude bisschop op zijn paard over de daken? Hoe komt

Lezing Aline Gerards – Design
samenwerking met Discovery Museum

Sinterklaas aan zijn rijkdom?

Do. 25 november | 15:00 - 16:30 uur |

Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond

HuB. Bibliotheek Kerkrade | Gratis leden, niet leden €2,50

Sinterklaas worden in volksverhalen al eeuwen verteld. NostalNu probeert alle raadsels te ontwarren. Mensen die niet (meer) in Sinterklaas
geloven zullen worden bekeerd! Een lezing van Annie Schreuders- Derks van
Volkskundig Bureau NostalNu.

Aline Gerards heeft zich gespecialiseerd in social design. Haar
ontwerpen helpen mensen om ervaringen, behoeftes of emoties uit
te drukken op momenten dat ze dat zelf even niet kunnen. Voor haar
project Hoe het voelt werkte Aline Gerards nauw samen met mensen
die een depressie hebben. Hoe het voelt is een serie van stop-motion
animaties die verbeelden hoe het voelt om met een depressie te leven.

