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Kunst en cultuur

Lezing ‘Romeinse villa’s in Limburg’ door Rens Dormans van het 
LGOG
Het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) 
organiseert deze interessante en laagdrempelige lezing verzorgd door Rens 
Dormans, vice-voorzitter van de sectie archeologie. Het Romeinse verleden in 
Limburg is groots. Dormans neemt de belangrijkste Romeinse villa’s in Limburg 
en specifieker Parkstad onder de loep.  

Bibliotheek Brunssum  Do. 1 december | 19:30 - 21:30 | Gratis voor leden, €2,50 
voor niet-leden | Aanmelden: tel. 045-4007560 of info@bibliotheekbrunssum.nl

HIP@HuB | Open spreekuur
Oriënteer je op de geschiedenis van je eigen stad en streek. Je hebt toegang 
tot oude foto’s van Kerkrade en een collectie historische boeken. Ook is een 
medewerker van het gemeentearchief en zijn vrijwilligers van Verhaal Lokaal 
aanwezig om je vragen te beantwoorden. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 6 december | 14:00 - 16:00 | Gratis | Vrije inloop

Lezing over de Brunssumse verzetsheld pater Wim van der 
Geest: Het verhaal van Brunssum, het verhaal van hoop.
Naast de verschrikkingen en trieste verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn 
er ook hoopvolle verhalen van moed, saamhorigheid en medemenselijkheid. 
Bijvoorbeeld in Brunssum. Tijdens de oorlog zijn naar schatting 600 Joodse 
kinderen vanuit Amsterdam weg gesmokkeld. Van hen heeft een groot deel de 
oorlog kunnen overleven door de inzet van de bewoners van Brunssum. Ook 
anderen doken onder in Brunssum. Dit verhaal bewaren, verdiepen en vooral 
delen laat zien dat ieder van ons op zijn eigen manier wél kan bijdragen aan een 
verdraagzame en mooie samenleving.

Bibliotheek Brunssum  Do. 8 december | 19:00 - 21:00 | Gratis voor leden, €2,50 
voor niet-leden | Aanmelden: tel. 045-4007560 of info@bibliotheekbrunssum.nl

Lezing Doris Schillings | Hoe de Drie Koningen naar Keulen 
kwamen
Maandelijkse cultuur-historische lezing door kunsthistorica Doris Schillings. 
Hoe kwamen de drie koningen terecht in de Dom van Keulen? Luister naar dit 
spannende verhaal van politiek, religieuze intriges, machtsverhoudingen, rijkdom 
en natuurlijk, van christelijk geloof.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 8 december | 19:00 - 21:00 | Gratis voor leden, 
€2,50 voor niet-leden | Vooraf aanmelden

Lezing Pierre Rietrae | Kerstmis als inspiratiebron voor 
componisten
Maandelijkse klassieke muzieklezing door musicus en voormalig directeur van de 
muziekschool Pierre Rietrae. Het kerstverhaal vormt voor veel componisten een 
bron van inspiratie. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 13 december | 14:00 - 16:00 | Gratis voor leden, 
€2,50 voor niet-leden | Vooraf aanmelden

Kunstbende@HuB.
Save the date! Zondag 11 december, tussen 13:30 – 16:30 uur komt de 
Kunstbende naar HuB. Houd onze socials en website in de gaten voor meer info!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Zo. 11 december | 13:30 - 16:30

Inloopspreekuur Heemkunde Stichting Fontes Rondenses
Fontes Rodenses verzamelt en bestudeert sinds een halve eeuw historisch 
materiaal uit Kerkrade, ‘s Hertogenrade en omstreken. In de loop van deze 
vijftig jaar heeft de Fontes een uitgebreid archief van documenten, boeken en 
andere geschriften opgebouwd. Dit archief, dat zich in de HuB. bevindt, stelt ze  
beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Kerkrade. 
Medewerkers van Fontes helpen je graag met het vinden van de gewenste 
informatie. Kijk voor meer informatie op www.rodenet.nl

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Elke donderdag | 14:00 - 17:00 | Gratis | Vrije inloop



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

Workshop DigiVitaler: Videobellen
Als je je dokter wilt zien en spreken, kun je ook 
een afspraak maken voor een videoconsult.  Dan 
‘beeldbel’ je met de dokter. Je hoeft het huis dan 
niet uit. Benieuwd naar wat een videoconsult is 
en hoe je daar gebruik van kunt maken? Dan is 
deze workshop echt iets voor jou. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 9 december | 
10:00 - 11:30 | Gratis | Vooraf aanmelden

Een leven lang 
leren
Taalcafé | Thema: Taal en Feestdagen
Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor 
mensen die zich verder willen ontwikkelen. 
In het Taalcafé ontmoet je mensen en leer je 
spreken, schrijven en lezen in de Nederlandse 
taal. 
Elke maand is er een thema dat besproken wordt 
tijdens het Taalcafé.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 7 december | 
10:00 - 12:00 |
‘t Westhoes  Vr. 2 december | 10:00 - 12:00 | 
Gratis | Aanmelden niet nodig

Taalcafé in de wijk: 
elke laatste woensdag van de maand van 10:00-
12:00 uur in Buurtcentrum De Hoeskamer 
(Brunssum). 

HIP@HuB | Thematisch spreekuur: ‘De Romeinen in Limburg’
Het LGOG organiseert deze lezing door Rens Dormans, vice-voorzitter van de 
sectie archeologie. Deze lezing gaat over de Romeinen in Limburg. Hij gaat in 
op de Romeinse resten die in Limburg gevonden zijn. De lezing is voor iedereen. 
Voorkennis is niet nodig. Alles wordt op een eenvoudige manier uitgelegd. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 20 december | 14:00 - 16:00 | Gratis | Vooraf 
aanmelden

Verhalentafel ‘Nieuwstraat’ 
Deze keer tijdens de Verhalentafel: De Nieuwstraat. Samen halen we 
herinneringen op aan deze straat met zijn markante geschiedenis, bewoners en 
gebouwen.  Een gangmaker trapt af met een mooi verhaal. Er zijn oude foto’s en 
krantenknipsels aanwezig. Heb je zelf foto’s van of verhalen over de Nieuwstraat? 
Neem ze dan mee! De verhalen en foto’s die boven tafel komen, worden 
opgetekend en ingevoerd op het multi-touch screen Verhaal Lokaal in HuB. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 15 december | 10:30 - 12:00 | Gratis | Vooraf 
aanmelden



Maak het mee

Parkstad in Gesprek | We zijn een stadsdichter rijker!
Kerkrade heeft er een nieuwe stadsdichter bij! Op deze avond wordt bekend 
gemaakt wie die nieuwe stadsdichter is en kunnen we van zijn of haar werk 
genieten. Gedichten zijn zowel in het Nederlands als in het Kerkraads dialect. 
Wethouder Jo Schlangen zal de nieuwe stadsdichter beëdigen. Maar niet voordat 
eerst een plaquette is onthuld bij het borstbeeld van ‘stads’-dichter Nico Ploum. 
Een feestelijk eerbetoon waarbij de klanken en woorden van zijn liedjes de zaal 
zullen vullen.
Na afloop is er een gezellige afsluiting in het theatercafé.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 13 december | 19:00 - 21:00 | Gratis | Vooraf 
aanmelden

BlikOpener | System Crasher
Aangrijpend drama over de negenjarige Benni, die in het Duitse 
jeugdzorgsysteem van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Haar laatste 
hoop is begeleider Micha die er onconventionele methoden op nahoudt. Het 
levert een hartverscheurend portret op van een ‘probleemkind’ tegen wil en dank, 
met een fantastische hoofdrol van Helena Zengel als Benni. Winnaar van twee 
prijzen op het filmfestival van Berlijn in 2019.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 6 december | 19:00 - 21:00 | €5,00 | Vooraf 
aanmelden

Adventure HuB: speurtocht met je mobiel 
voor jong en oud
Met Geocaching Adventure Lab kun je de speurtocht 
“Adventure HuB” lopen. In de omgeving van de HuB 
vind je vragen die je moeten leiden naar de eindcache 
in de HuB. Download de gratis app Adventure lab en 
start direct! Bij de 5de vraag vind je als je goed zoekt een 
cache in de HuB.
Met deze app kun je, in welke stad je ook bezoekt, een kleine speurtocht doen. Bij 
elk punt krijg je coördinaten en zie je hoeveel meters je van de vraag verwijderd 
bent. Leuk om uit te proberen, alleen, met twee of met het hele gezin.

Dungeons and Dragons
Zin om mee te doen en klaar voor een 
nieuw avontuur? Friendly one-shot, wat kan 
uitlopen tot een toffe reeks als jij dat zou 
willen, bij Creators in de HuB. In dit avontuur 
gaan we naar het koude noorden. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Za. 10 december | 
10:00 - 13:00 | Spelers onder de 16 jaar
13:00 - 17:00 | Beginnende spelers, 16 jaar en 
ouder 
13:00 - 17:00 | Ervaren spelers, 16 jaar en ouder
Gratis | Geef je op via creators@bibliotheekkerkrade.nl of app naar 06-18924574.

Mobiele Gamemiddag
Thuis een spelletje spelen op je telefoon is leuk, maar… samen is alles leuker. Kom 
in onze Creatorsplek samen met of tegen elkaar je favoriete mobiele spel spelen. 
Elke laatste woensdagmiddag van de maand! Wij zorgen voor wat lekkers… jij 
voor de gezelligheid.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 28 december | 14.00 - 16.00 | Alle leeftijden | Vrije 
inloop

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

Haakcafé
Het Haakcafé is dé ontmoetingsplek om samen te breien, haken of te borduren. 
Haak aan, doe mee, wissel ideeën uit en laat je inspireren. Wil je leren haken/
breien? Ook dan ben je van harte welkom! De haakdames helpen je graag verder 
en in de bieb zijn veel (beginners)boeken te vinden. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 22 december | 15:00 - 16:30 | Gratis | Vooraf 
aanmelden



BESTE VOORLEZER
Maak jij van elk voorleesavontuur een feestje? Is één voorleesverhaaltje 

voor jouw (klein)kinderen of klas nooit genoeg? Dan zijn we op zoek naar 
jou! Wij zoeken namelijk de Beste Voorlezer van Kerkrade, Brunssum, 

Voerendaal of Simpelveld! Doe mee, stuur een filmpje in en wie weet mag 
jij jezelf de Beste Voorlezer van Kerkrade en omgeving noemen. De Beste 
Voorlezer wint een GaiaZOO-pakket met hierin 2 jaarabonnementen en 

een leuke Gaiaknuffel! 

GEZOCHT

• je bent ouder dan 18 jaar. 
• Het verhaal (of een deel ervan) duurt maximaal 2 minuten.

• je bent bereid je verhaal LIVE voor te lezen aan een jury tijdens de Finale. De 
Finale vindt plaats tijdens de Nationale Voorleesdagen (in de week van 25 

januari t/m 4 februari 2023). Exacte datum volgt nog! 
• stuur je filmpje voor 31 december 2022 in naar:                         

communicatie@bibliotheekkerkrade.nl

Win een 
GaiaZOO-

pakket!

SPELREGELS

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

Vertelhuisje HuB.Bibliotheek Kerkrade  Woensdagmiddag | 14:30 - 16:00 | Gratis | 
Vrije inloop

Ophaalmoment Boekstartkoffertje
Kom gezellig langs, haal je boekstartkoffertje op en laat je informeren over 
Boekstart en het belang van voorlezen. Broertjes en/of zusjes zijn natuurlijk ook 
welkom.

Bibliotheek Voerendaal  Wo. 7 december | 10:00 - 12:00 | Gratis | Vrije inloop



Goud Verteltheater | Dikkie Dik en 
de Taart
Dikkie Dik viert feest samen met 
Verteltheater Goud. Zijn jullie ook 
benieuwd waarom en hoe Dikkie Dik taart 
gaat eten? Meld je dan vlug aan. 

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

Mad Science | Licht - Kleur - Actie
Op zoek naar licht en kleur in de 
donkere wintermaanden! Je ontdekt hoe 
regenbogen ontstaan, gaat aan de slag 
met droogijs en tot slot is er een mini-
vuurwerkshow. Hier wil je bij zijn!

Bibliotheek Voerendaal  Wo. 14 december |
15:00 - 16:00 | 7 tot 11 jaar | €2,50 | Vooraf 
aanmelden

Kom naar deze supergezellige, interactieve kerstvoorstelling 
van Tijl Damen. Dit sfeervolle optreden van 30 minuten zit vol 

liedjes over kerst, de kerstman, de kerstboom en rendieren. 
Je was het niet van plan, maar je gaat zeker mee doen! Tijl 

was eerder aanwezig op ons Vertelfestival en zette de zaal op 
z’n kop met zijn aanstekelijke liedjes en verhalen. Met gratis 

wafels en chocolademelk!

‘Rondom Kerst’- workshop voor de 
allerkleinsten
Veron Jongstra, docente peuter- en 
kleutermuziek van SMK laat zien op 
welke manieren je kunt luisteren, kijken, 
spelen en zingen met je peuter. Dit keer in 
kerstsferen!  

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 9 december | 
10:15 - 11:00 | 2,5 tot 4 jaar | €2,50 | Vooraf 
aanmelden

Kerstvoorstelling 
met Tijl Damen

Waar?
HuB.Bibliotheek Kerkrade

Wanneer?
Za. 17 december
11:30 - 12:00
13:00 - 13:30
14:30 - 15:00

€2,50 p.p. | Vooraf aanmelden

XL Spelleniddag
Speel samen dit leuke spellencircuit met 
spellen op groot formaat zoals 4opeenrij, 
bibberspiraal, reuzenmikado of het 
hilarische vangspel. Inloop is de hele 
middag mogelijk. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 7 december 
| 13:30 - 16:30 | Vanaf 4 jaar | €2,50 | Vrije 
inloop



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

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 

Workshop: een overlijden, wat nu?
2 december | 10:00 - 12:00

Presentatie Rouw en Verlies
9 december | 10:00 - 12:00

Workshop: Hoe maak ik een huishoudboekje?
16 december | 10:00 - 12:00


