
Stoommachine en fabriekskasteel:  
een blik op de  arbeidswereld in de 19e eeuw

Lezing Holger Dux (Duitstalig) | di. 5 oktober | 19:00 - 20:30 uur |  
HuB.Bibliotheek Kerkrade | Gratis leden, niet leden € 2,50

In deze lezing gaat Holger Dux, educatief medewerker Cultuur en  Geschiedenis 
aan de Volkshochshule Aachen, in op de snelle ontwikkeling van de industrie in 
de 19e eeuw. Hij toont historische en unieke beelden die voor ons van onschat-
bare waarde zijn geworden. 

Jan Stuyt - vormgever van Parkstad Limburg

Lezing Roelof Braad | do. 7 oktober | 15:00 - 16:30 uur | 
  HuB. Bibliotheek Kerkrade | Gratis leden, niet leden € 2,50

Historicus Roelof Braad belicht diverse projecten van Jan Stuyt en de 
kenmerken van zijn architectuur.  

In welke Parkstad-gemeenten zijn nog gebouwen van hem te vinden?  
Wat moe(s)t er aan deze  gebouwen  gebeuren om aan de eisen van 

hedendaags  wooncomfort te voldoen? En wat is zijn erfgoedwaarde? 

HIP@HuB Thema - Het dagelijks leven van de mijnwerker
Di. 12 oktober | 14:00 - 16:00 uur | HuB.Bibliotheek Kerkrade | Gratis

Presentatie over de geschiedenis van de mijnen, de 24 uur dagtaak en het 
 werken ondergronds door de Koempels van de Domaniale.
Verscheidene sprekers, allen Koempels van de Domaniale mijn Schacht Nulland, 
vertellen over de geschiedenis van de mijnen en het werken ondergronds.

Maand van de Geschiedenis
Ontdek gisteren, begrijp vandaag.
Oktober is de Maand van de Geschiedenis,  
het grootste geschiedenisevenement van Nederland.  
In deze maand organiseert Bibliotheek Kerkrade e.o. een  speciaal 
programma rondom Aan het werk, het thema van 2021.



KennisMakers: Henk Ghijsen -  
het kloosterverleden en  
De Schat van Simpelveld

Do. 7 oktober | 19:00 - 20:30 uur |  
HuB.Bibliotheek Kerkrade

Do. 14 oktober | 14:30 - 16:30 uur | De Rode Beuk in 
Simpelveld ( ingang yogaruimte) | Gratis 

Een reis door ’n stukje Limburgse Kloostergeschiedenis en een zoektocht  
naar de Schat van Simpelveld. In Simpelveld volgt na de lezing een  Ommetje  
rond het klooster. 

KennisMaker Henk Ghijsen geeft de lezing ook op 18 november in   
Bibliotheek  Eygelshoven en op 24 november in Bibliotheek Voerendaal. 
Meer info: www.bibliotheekkerkrade.nl/activiteiten/kennismakers

Werken aan gezondheid.  
Vaccineren in de 19de eeuw

Lezing Willibrord Rutten | wo. 20 oktober | 15:00 - 16:15 uur |  
HuB.Bibliotheek Kerkrade | Leden gratis, niet-leden € 2,50

Willibrord Rutten bespreekt de ontdekking van  koepokstof (‘vaccine’) tegen 
 pokken door de Engelse arts  Edward Jenner. Net als in de strijd tegen  Covid-19 

stond de openbare gezondheidszorg voor een enorme 
 uitdaging. Hoe organiseer je een  vaccinatiecampagne? Hoe 

kom je aan medisch personeel om het vaccin toe te dienen? 
Wat is de beste strategie? Fanatieke anti-vaxxers had je 
toen ook al. Een onderwerp dat relevanter is dan ooit.

Aanmelden voor alle activiteiten is verplicht en  
kan via info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-7630520.

bron: Museum Schat 

van Simpelveld


