
Babycafé Boekstart 
Do. 21 oktober | 10:00 – 11:00 uur | € 2,50 | HuB.Bibliotheek Kerkrade 

Hoe bouw je een hechte band op met je baby? Spelenderwijs! Kom een uurtje 
samen spelen en knuffelen met je kindje, en geniet even alleen van elkaar. Voor 
kindjes, tussen ongeveer 6 en 14 maanden oud en hun begeleider (vader, moeder, 
grootouder, oppas). 
 
Vooraf aanmelden.

XL@HuB spellenmiddag 
Wo. 27 oktober | 13:30 - 16:30 uur |HuB.Bibliotheek Kerkrade | € 2,50 p.p

Spellencircuit met XL spellen voor 6-100 jaar. Met een afvinkkaart bij de hand speel 
je samen met anderen – ouder, broer/zus, opa/oma, vriendje, buurman -  spellen 
op groot formaat zoals 4opeenrij, bibberspiraal en reuzenmikado. Wie wint met 
behendigheid of slimheid? Of is het toch een kwestie van geluk? 
 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Maak je eigen bordspel! Jouw spel, jouw regels
Vr. 29 oktober | 15:00 - 17:00 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | gratis | 12 +  

Je hebt misschien wel eens wat geschreven, getekend of nagedacht... waarbij je 
dacht: dit zou zo’n tof spel zijn. Wat houdt je tegen? In deze workshop gaan we sa-
men aan de slag voor de basis van jouw eigen spel. Hoe balanceer je regels? Welk 
verhaal of doel zit erin? Samen uit samen thuis of wordt het een slagveld aan de 
keukentafel? Ga samen met Rick Vechel van Vechel Fantasy aan de slag! 
 
Vooraf aanmelden.
 
Vragen? Whatsapp: 06 18 92 45 74

Aanmelden of tickets: info@bibliotheekkerkrade.nl  
of bel naar 045 763 0520

Bekijk www.bibliotheekkerkrade.nl voor het  
complete programma

Agenda  
jeugd & jongeren  

September & oktober 2021



Kinderboekenweek - Worden wat je wil 
Speurtocht door de bieb! | 6 - 31 oktober | alle vestigingen | 7 - 12 jaar | gratis

Weet je 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden? Dan krijg je een kleine verrassing. 
 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Workshop Bakkertje Flapperde(Appel)Flap 
Wo. 20 oktober | 14:00 – 15:00 & 15:30 – 16:30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | 
activiteit zonder ouders | € 2,50 | 8 - 10 jaar

Misschien wil jij later wel bakker worden? Of kok? Je kunt alvast eens voorproeven 
hoe dat is tijdens deze lekkere workshop. Je gaat bakken in de theaterkeuken on-
der begeleiding van Ruud Coumans (van Parkstad Limburg Theaters).   
 
Vooraf aanmelden.

Rondleiding achter de schermen bij het Theater 
Wo. 27 oktober | 10:30 – 11:15 & 11:30 – 12:15 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade |
activiteit zonder ouders | € 2,50 | 8 - 10 jaar

Theater wordt door een he-le-boel mensen gemaakt. Niet alleen door de acteurs 
op de planken, maar zeker ook door de mensen achter de schermen. In deze 
rondleiding kom je hier meer over te weten, denk aan techniek, licht, geluid, maar 
ook klantenservice, catering en schoonmaken. De rondleiding wordt gegeven door 
Pierre Rietrae, voormalig musicus en muziekschooldirecteur.  
 
Vooraf aanmelden.

Vanaf de start van de Kinderboekenweek zijn er in oktober een aantal activiteiten die samenhangen met het thema: 
worden wat je wil. Deze activiteiten maken ook deel uit van het project Sterke Verhalen. Dit project wordt aan scholen 
aangeboden ter bevordering van de leesmotivatie en de leesvaardigheid, gericht op kinderen van groep 5 en 6. 

Meespeeltheater  
Ziza wil geen Ninja zijn

Wo. 29 september | 14:30 - 16:00 uur |  
HuB.Bibliotheek Kerkrade | € 2,50 per kind | 4+

Op zondag 3 oktober is er in Parkstad Limburg Theater een 
 voorstelling over Ziza die Ninja moet worden maar eigenlijk liever 

danser wordt. Op deze woensdag kun je in de bibliotheek alvast kennis maken 
met Ziza. In het meespeeltheater van Lila Violet wordt het boekje voorgelezen 
en nagespeeld. Hoe? Dat blijft nog een verrassing, maar Ziza speelt hier de ook 
de hoofdrol in.
 
Laat je verrassen en kom mee spelen op 29 september.
 
Vooraf aanmelden.

Voorlezen 
Wo. 6, 13, 20 oktober | 14:30 - 16:00 uur | 
Vertelhuisje HuB.Bibliotheek Kerkrade | gratis 

Een vrijwilliger van de Bibliotheek leest voor. Voorlezen is niet alleen gezellig, maar 
ook goed voor de taalontwikkeling. Én je leert kijken door de ogen van een ander.
 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hiphop in de HuB - Workshops
Di. 5 oktober | workshop graffiti | 14:00 - 15:30 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade

Di. 26 oktober | workshop rap | 14:00 - 15:30 uur |  
HuB.Bibliotheek Kerkrade | gratis | 12+

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!   
 
Vooraf aanmelden.


