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Kunst en cultuur

Muzieklezing Pierre Rietrae
Wanneer je een opname beluistert van een werk van bijvoorbeeld Beethoven kan 
deze opname anders klinken dan een andere opname van hetzelfde werk. Hoe 
kan dit? Samen vergelijken we twee uitvoeringen van hetzelfde muziekwerk uit 
verschillende stijlperiodes en is het aan jou om een keuze te maken voor welke 
uitvoering je kiest, daarnaast proberen we verschillen te ontdekken.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 9 juni | 14:00 - 16:00 | Gratis leden, niet leden 
€2,50 | Vooraf aanmelden

Historische lezing Martin van 
der Weerden
Een reeks van historische lezingen 
over uiteenlopende onderwerpen 
door Martin van der Weerden. Deze 
keer: Van Eygelshoven naar Moskou; 
luitenant Henckens op sleeptouw met 
Napoleon.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 23 juni | 
14:00 - 16:00 | Leden €2,50, niet leden 
€4,50 | Vooraf aanmelden

HIP@HuB open spreekuur
Tijdens het spreekuur kun je je oriënteren op de geschiedenis van je eigen stad en 
streek. Je hebt toegang tot oude foto’s van Kerkrade en een collectie historische 
boeken. Ook zijn er medewerkers van het gemeentearchief en vrijwilligers van 
Verhaal Lokaal aanwezig. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 7 juni | 14:00 - 16:00 | Gratis | Aanmelden niet 
nodig

Boekpresentatie Wil Maassen 
Wil Maassen presenteert zijn nieuwe uitgave ‘Met gevaar voor eigen leven’. Met 
hierin verhalen over waar en bij wie in Voerendaal onderduikers zijn opgevangen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de presentatie is er ruimte om vragen te 
stellen, en volgt er een optreden van 4 Gesang! Je krijgt een kopje koffie of thee en  
na afloop ligt er een boek voor je klaar.

Bibliotheek Voerendaal  Wo. 8 juni | 10:00 - 11:00 | Gratis | Vooraf aanmelden: 
info@bibliotheekvoerendaal.nl 

Ruilmiddag historische plaatjes Kirchroa
Spaar de rijke geschiedenis van Kerkrade bij elkaar en maak je verzameling 
compleet! Tijdens de ruilmiddag kunnen plaatjes van de historische plaatjesactie 
van Jumbo Kerkrade/gemeente Kerkrade worden geruild. 

Bibliotheek Eygelshoven  Vr. 3 juni | 16:00 - 19:00 | Gratis | Aanmelden niet nodig

Thematisch spreekuur HIP@HuB: presentatie door 
regioarcheoloog Parkstad Hilde Vanneste
In dit thematisch spreekuur gaat Hilde Vanneste (regioarcheoloog Parkstad), 
tijdens haar presentatie in op recent en oud archeologisch onderzoek in de 
gemeente Kerkrade. De focus komt hierbij te liggen op de Romeinse tijd. Uit die 
periode dateren tal van sporen en vondsten. Denk maar aan de Romeinse weg 
van Xanten naar Aken die bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is 
aangetroffen of aan de goed onderzochte Romeinse villa Holzkuil. Tijdens de 
lezing komen ook minder bekende Romeinse resten uit Kerkrade aan bod.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 21 juni | 14:00 - 16:00 | Gratis | Vooraf aanmelden

Lezing Doris Schillings
Maandelijkse cultuur-historische lezing. Doris Schillings neemt je  aan de hand 
van foto’s en verhalen mee in de rijke historie van Trier. Laat na deze lezing de 
vakantiekriebels maar komen!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 17 juni | 14:00 - 16:00 | Gratis leden, niet leden 
€2,50 | Vooraf aanmelden



Computercursus Klik & Tik
Op diverse vestigingen wordt de computercursus Klik & Tik gegeven. Kijk op de 
website of bel voor meer info: 045-7630520.

Digisterker e-overheid
Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. 
Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. 
Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo 
handig bent met een computer en met internet. Volg daarom de cursus ‘Werken 
met de e-overheid’. Enige kennis van de computer is gewenst.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  | Elke donderdag van 10:00 - 12:00 | Gratis leden, €2,50 
niet-leden | Vooraf aanmelden

Beter Nederlands leren? 
Taalhuis Brunssum: elke donderdag van 13:00 tot 14:00 uur in Bibliotheek 
Brunssum.
Taalhuis Kerkrade: elke woensdag van 10:30 tot 11:30 uur in HuB.Bibliotheek 
Kerkrade. 
Taalcafé in de wijk: elke laatste woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur 
in Buurtcentrum De Hoeskamer. 

Gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Aanmelden vooraf is niet 
nodig.

Een leven lang 
leren
Taalcafé
In het Taalcafé ontmoet je mensen en leer je spreken, 
schrijven, lezen en kranten lezen in de Nederlandse 
taal. Altijd gezellig en informeel, onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Dit keer is het thema ‘WMC’.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 1 juni | 10:00 - 12:00 | 
‘t Westhoes  Vr. 3 juni | 10:00 - 12:00 | 
Gratis | Aanmelden niet nodig

Verhalentafel WMC
Tijdens een Verhalentafel staat er een straat, buurt, wijk of thema centraal om 
samen herinneringen over op te halen. Deze Verhalentafel: het WMC. Er zijn foto’s 
vanuit het gemeentearchief en krantenknipsels van Delpher aanwezig. In een 
onbevangen setting halen we samen herinneringen op aan allerlei aspecten van 
het WMC. Heb je foto’s van of verhalen over het WMC? Neem ze dan mee! Een 
gangmaker trapt af met een mooi verhaal. Er zijn geprinte oude foto’s aanwezig, 
maar je mag ook zelf foto’s meenemen.  De verhalen en foto’s die boven tafel 
komen, worden opgetekend en meegenomen op Verhaal Lokaal.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 30 juni | 10:30 - 12:30 | Gratis | Vooraf aanmelden

Beeld: Rodenet

Maak het mee
Haakcafé
Het Haakcafé in de HuB. is dé ontmoetingsplek 
om samen te breien, haken of te borduren. 
Haak aan, doe mee, wissel ideeën uit en laat je 
inspireren!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 9 juni | 15:00 - 
16:30 | Gratis | Vooraf aanmelden



Ommetje met... Rondleiding ‘Langs de oorlogssporen in 
Kerkrade’
Een initiatief van de Oranjevereniging Kerkrade in overleg met Beleef Kerkrade. 
Wil je meer weten over Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog? Boek dan 
een rondleiding langs plekken in Kerkrade Centrum die herinneren aan deze 
bewogen tijd. Een deskundige gids vertelt je alles over de gedenktekens, 
oorlogsgraven en Stolpersteine die je onderweg tegenkomt. De rondleiding duurt 
ongeveer twee uur en eindigt op het Martin Buberplein. Na afloop bekijk je de 
stad wellicht met andere ogen.

De rondleidingen vinden elke zaterdag en woensdag plaats t/m 24 september. De 
rondleidingen starten om 13.00 uur. Start locatie: draaideur HuB.  

Boekingen
De rondleiding kost € 5,- per persoon. Tickets zijn te koop bij het VVV Servicepunt, 
Theaterplein 30, Kerkrade.

Save the date: Kevin Starmans geeft op donderdag 22 september in de HuB. 
Bibliotheek Kerkrade een lezing die dieper ingaat op de Tweede Wereldoorlog in 
Kerkrade.

Oproepje!
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 op 
bibliotheekkerkrade.nl of mail 
kennismakers@bibliotheekkerkrade.nl

Kennismaker: Neutraal Moresnet, het vergeten ministaatje bij 
het Drielandenpunt
Ontdek de vreemde geschiedenis van NEUTRAAL MORESNET en luister en 
bekijk het verhaal van dit verdwenen land door Heinz Jakobs, die als inwoner 
van de EUREGIO Rijn-Maas gefascineerd raakte door de geschiedenis van onze 
Grensregio.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 10 juni | 13:30 - 15:00 | Gratis | Vooraf aanmelden
Bibliotheek Brunssum  Vr. 17 juni | 13:30 - 15:00 | Gratis | Aanmelden: 
info@bibliotheekbrunssum.nl

Veel Nederlanders geven aan: ik wil lezen, graag zelfs! Maar toch… 
het komt er niet van. Na alle verplichtingen is de dag steeds weer 
voorbij voordat het boek opengaat.

Gelukkig is er de zomer. Voor velen hét moment om te lezen. Dan 
is er tijd. In de tuin, op het strand, aan het zwembad en – als het 
meezit – in de vliegtuigstoel.

Zomerlezen loopt van 1 juni t/m 31 augustus. Welk boek pak jij 
deze zomer?



Goud Verteltheater - Wij gaan op Berenjacht
Samen met Verteltheater Goud gaan we in het bos op Berenjacht. Wil jij ook mee 
helpen zoeken? Meld je dan vlug aan en wie weet vinden we met hulp van het 
verteltheater de Beer. En als je nog meer beren wilt vinden kun je op zondag in 
Parkstad Limburg Theater Kerkrade terecht voor een sprookje over Mascha en de 
Beer.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 8 juni | 14:30 - 16:00 | 3 - 6 jaar | €2,50 | Vooraf 
aanmelden

Babycafé - Vertellen met je handjes
Lezen, spelen en zingen met je baby en dreumes is leuk, maar kan nog leuker en 
actiever. Hoe? Maak gebruik van babygebaren! Tijdens deze gezellige gebaren 
workshop van Esther Sluysmans ‘vertellen met je handjes’ leer je meer hierover. 
Je ziet en ervaart  hoe makkelijk babygebaren te leren en toe te passen zijn in de 
communicatie met jouw kind.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 10 juni | 10:00 - 10:45 | 6 tot 12 maanden | €2,50 | 
Vooraf aanmelden

CREATORS: Bordspellenmiddag
De wereld van gezelschapspellen is enorm! Daarom willen wij jullie graag 
op een laagdrempelig niveau laten kennismaken met deze wereld. Probeer 
diverse spellen uit, proef de sfeer en heb plezier. Winnen jullie samen van het 
spel of gaat 1 speler er met de buit vandoor? Versla monsters of bouw je eigen 
eenhoorn leger. Ga op reis, beleef avonturen en los puzzels op. Ga jij mee op 
ontdekking in de wereld van de gezelschapspellen?

Magus Games is aanwezig om de spellen te begeleiden en jouw vragen te 
beantwoorden.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Za. 11 juni | 13:30 - 15:00 | Gratis | Aanmelden niet 
nodig

Jeugd
Voorlezen 
Woensdagmiddag! Tijd voor 
voorlezen. Plof neer en laat je 
meevoeren met de mooiste en leukste 
verhalen.

Vertelhuisje HuB.Bibliotheek Kerkrade  
Elke woensdagmiddag van 14:30 - 
16:00 | Gratis | Aanmelden niet nodig

Voorlezen en knutselen
Maandelijkse voorlees- en 
knutselactiviteit in samenwerking 
met Vrije Akademie Parkstad. Dit keer 
knutselen de kinderen een lapjeskat.

Bibliotheek Brunssum  Wo. 1 
juni | 14:00 - 15:30 | Vanaf 5 jaar 
| Vrijwillige bijdrage | Vooraf 
aanmelden

Kookworkshop: fruit 
smoothies
In deze kookworkshop maak je 
heerlijke verse smoothies van fruit. 
Samen met Les! Precies op tijd voor de 
zomer! 

Bibliotheek Eygelshoven  Wo. 8 juni 
| 14:00 - 15:30 | 6 - 12 jaar | €2,50 | 
Vooraf aanmelden

Beeld: Alexander Mils via Unsplash



De Bibliotheek helpt. Met het Taalhuis bijvoorbeeld.
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 
Bibliotheek en de hulp is gratis. Schrijf je tijdens de spreekuren gratis in:

Spreekuur Kerkrade
Elke woensdag van 10:30 - 11:30 uur in Hub.Bibliotheek Kerkrade.

Spreekuur Brunssum
Elke donderdag van 13:00 tot 14:00 uur in Bibliotheek Brunssum.

Wij 
lezen en 
schrijven 
nu zelf!

Ken of ben jij iemand 
die moeite heeft met taal?
Herken je dit? Iemand die altijd zijn leesbril kwijt is? Of boodschappen vergeet 
omdat hij geen lijstje maakt? Of met het opstellen van een CV worstelt?
Misschien heeft hij gewoon moeite met lezen en schrijven. Die kans is groter dan je 
denkt.
In Nederland kampt 1 op de 6 mensen van zestien jaar en ouder hiermee.
Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen het lastig vinden om er 
iets aan te doen.

Survival armband knopen 
Ontdek handige knopen die je kunnen redden bij een survival in de natuur! 
Stafleden van Scouting Bleijerheide leren je de trucjes en beantwoorden vragen 
over overleven in de natuur.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Za. 18 juni | 14:00 - 15:30 | 6 - 12 jaar | €2,50 | Vooraf 
aanmelden

Kookworkshop
Jaaaaa, daar is het weer, een nieuwe editie koken met Les in de bieb! Deze keer 
gaan we samen een maaltijdsalade maken met allerlei lekkere ingrediënten 
waaruit je zelf kunt kiezen. 
Ook gaan we samen een dressing maken! Én gezonde mayonaise! Het gaat zo 
lekker zijn, dat je helemaal niet door hebt dat je gezond eet! Net op tijd om de ster 
te zijn tijdens de familie barbecue en je ouders nog eens wat te leren! Heerlie-de-
peerlie!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 22 juni | 14:00 - 15:30 | 6 - 12 jaar | €2,50 | Vooraf 
aanmelden

Beeld: Leigh Skomal via Unsplash



Inloopspreekuren Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
Voor al je vragen over de digitale overheid.

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

Bekijk www.bibliotheekkerkrade.nl voor 
het complete programma

Voor alle activiteiten geldt, tenzij anders aangegeven:

Aanmelden via info@bibliotheekkerkrade.nl of
045-76 30 520

www.bibliotheekkerkrade.nl

Beste 
Bieb

van Nederland 

Kerkrade | Brunssum | Voerendaal | S
im

pelveld

Kennis en 
inspiratie

Informatie-Ontwikkel-Plein (IOP) 
Het Informatie-Ontwikkel-Plein (IOP) is er voor iedereen die vragen heeft over 
taal, geld, werk, wonen, gezondheid of op juridisch gebied. De Bibliotheek doet dit 
samen met verschillende partners. 

Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur is er een inloopspreekuur in HuB.Bibliotheek 
Kerkrade. 

Wat kan het IOP voor jou betekenen? Kijk op www.iop-kerkrade.nl 


