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BOEK,

Lees en praat mee. Over kleine 
geschiedenis, grote verhalen

GESPREKKEN

Literaire Brunch met Ben van Melick onder het genot 
van een lekkere lunch 
22 november | 12:00 - 14:00u | €7,50 | HuB. Bibliotheek Kerkrade 

Ben van Melick studeerde Nederlands en Algemene Literatuurweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam.  Hij is publicist en schrijver en 
doceerde onder andere aan Antonius Doctor te Kerkrade en Bernardi-
nuscollege in Heerlen. 

Familie en literatuur
Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer, is aanleiding om iets 
nader in te gaan op familieromans, daarbij komt aan de orde de roman 
Goed gerei van Wido Smeets, en gaat het over familierelaties in de litera-
tuur. Hij zal inzoomen op de relatie van schrijvers tot hun moeder, met 
speciale aandacht voor Dancing Queen en 26 andere verhalen over mijn 
moeder van Wido Smeets en Moederskinderen. Over moeders en zonen van 
Jan Fontijn.

‘Kalle in ‘t Kirchröadsj mit ‘t Pe’ 
28 november | 10:30 - 12:00u | leden gratis, niet-leden €2,50 |  
HuB. Bibliotheek Kerkrade  

Een cursus spreekvaardigheid in het Kerkraads dialect over Famiellieë. 
‘Dat kunt in de betste familllieëns vuur’. Een ochtend vol familie en nog 
veel meer… 

Aanmelden
Inschrijven voor het programma kan via  
info@bibliotheekkerkrade.nl of via 045 763 0520

www.bibliotheekkerkrade.nl



Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met el-
kaar. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis en gaat u hier graag het 
gesprek over aan met anderen? Kom dan naar de bibliotheek tijdens 
de jaarlijkse campagne Nederland Leest. Het thema is deze keer 
‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. We organiseren verschillende 
activiteiten rondom dit thema. Daarnaast krijgen leden het boek Het 
zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer van ons cadeau. 
Tot ziens in november! 

 
Eén boek, duizend gesprekken
Nederland Leest: 

Boekentafel rondom het thema 
Hele maand november 

HIP@HuB spreekuur; ‘Ga op zoek naar jouw verhaal in 
Delpher’
17 november | 14:00 - 16:00u | gratis | aanmelden vooraf |  
HuB.  Bibliotheek Kerkrade 

Duik in de geschiedenis van je eigen familie, stad of streek. Met  behulp 
van Delpher kun je online zoeken in ruim 120 miljoen pagina’s uit 
Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften van 1618 tot 1995. De 
persoonlijke geschiedenis begint klein en ligt soms verborgen, maar als 
je goed leest en je verdiept in het verleden, is er altijd een groot verhaal 
te vinden. Een archivaris van de gemeente Kerkrade en vrijwilligers van 
Verhaal Lokaal helpen je hierbij.

Pierre Rietrae: muzieklezing Anton Bruckner 
20 november | 14:00 - 16:00u | leden gratis, niet-leden €2,50 |  
HuB.Bibliotheek Kerkade  

Musicus en voormalig directeur muziekschool Pierre Rietrae legt met 
luistervoorbeelden klassieke muziek uit. In deze lezing een schets van 
het leven van Anton Bruckner. Net als zijn vader en grootvader is Anton 
Bruckner voorbestemd om in een onooglijk bergdorpje in de buurt van 
Linz schoolmeester te worden. Het leven loopt anders. Bruckner wordt 
een romantische componist, die met name in zijn symfonieën de hemel 
op mystieke wijze laat horen. 


