
ZOMERPROGRAMMA
JULI-AUGUSTUS 2022



Kunst en 
cultuur
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. 5 juli | 14:00 - 16:00 | 
Gratis | Aanmelden niet nodig

Literarische Sommer/Literaire Zomer: 
Anna Yeliz Schentke
Jaarlijks literaire uitwisseling tussen Nederland 
en Duitsland met evenementen op verschillende 
plaatsen. Dit jaar bezoekt schrijfster Anna Yeliz 
Schentke Bibliotheek Brunssum om te spreken 
over haar boek ‘Kangal’. Ewen moedige roman over 
onderdrukking en een generatie die op zoek is naar 
een gemeenschappelijke taal, naar veiligheid en 
verbondenheid. Deze lezing is in het Duits.
Kijk voor meer informatie op: literarischer-sommer.eu 

Bibliotheek Brunssum  Vr. 29 juli | 19:00 - 21:00 | 
Leden € 5,00, niet-leden € 7,50 | Vooraf aanmelden: 
info@bibliotheekkerkrade.nl

Thematisch spreekuur HIP@HuB: WMC
Tijdens dit thematisch spreekuur gaat Harrie Reumkens in zijn presentatie vooral 
in op de betekenis van WMC als festivalfenomeen voor de stad Kerkrade en haar 
inwoners.
Welke invloed heeft het WMC gehad, niet alleen op het uiterlijk, maar vooral ook 
op het imago van de stad. Ook wordt ingegaan op de enorme bijdrage van het 
stadsbestuur en vooral van de inwoners als vrijwilligers aan de ontwikkeling en 
instandhouding van het festival over 70 jaar. 
Een niet geringe prestatie die niet hoog genoeg gewaardeerd kan worden!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 19 juli | 14:00 - 16:00 | Gratis | Vooraf aanmelden

An d’r WMC-dusj
Twee keer per week nodigen wij de mensen van Kerkrade uit om foto’s, 
verzamelingen en verhalen met elkaar te delen. We creëren een ontmoetingsplek 
en moment om met elkaar het gesprek aan te gaan en de mooie WMC-ervaringen 
met elkaar te delen. Niks moet, alles mag.

Grote tafel HuB.Bibliotheek Kerkrade  Iedere dinsdag en donderdag tijdens het 
WMC | 14:00 - 16:30

Ommetje Kerkrade Klankstad
Iedere zaterdag t/m 30 juli is er een Ommetje Kerkrade Centrum (Klankstad) 
en neemt de gids je mee vanaf het Discovery museum langs alle prachtige 
monumenten en plekken die voor de Klankstad Kerkrade belangrijk zijn. Ken je de 
link tussen het ontstaan van de Rodahal en het WMC? En dat het WMC misschien 
ook wel de grondlegger is van het Stadspark en de mooie aankleding van de 
stad Kerkrade? De kundige gidsen nemen je mee tijdens een 1,5 uur durende 
wandeling door het centrum.
Aanmelden via Ticklie. Volg de link naar de tickets via de site van Beleef Kerkrade: 
www.beleefkerkrade.nl/listing/rondleiding-centrum/ 

Activiteiten rondom

Tentoonstelling ‘WMC 70 jaar’
Tijdens het WMC is er in de HuB. een tentoonstelling waarin alle facetten van 
het ‘WMC 70 jaar’  aan het licht komen. WMC in de media, WMC gastvrij, WMC 
iconen, stadsontwikkeling en nog veel meer.
De tentoonstelling is tijdens openingstijden van de HuB. te bezichtigen.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  7 t/m 31 juli | Openingstijden HuB.



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

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.

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. 

Thema juli: ‘spellen uit verschillende landen’
Thema augustus: ‘afval en recyclen’

‘t Westhoes  Vr. 1 juli | 10:00 - 12:00 | 
HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 6 juli | 10:00 - 
12:00 |
Bibliotheek Brunssum  Wo. 20 juli | 10:00 - 
12:00 | Buurtcentrum de Hoeskamer

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 3 augustus | 
10:00 - 12:00 | 
‘t Westhoes  Vr. 5 augustus | 10:00 - 12:00 |
Gratis | Aanmelden niet nodig

Maak het mee

KennisMaker Angelo Verbrugge | On- of offline wandelen in 
Eurode
Eurode, het gebied tussen Kerkrade en Herzogenrath is een schitterend gebied 
voor alle wandelaars. Angelo Verbrugge is een ervaren wandelaar met vele 
wandelkilometers in de benen. Met de Eurode wandelingen als leidraad passeren 
ook de populaire Dutch Mountain Trail en vele andere routes in Kerkrade en 
omgeving de revue. Maar waar vind je de mooie routes en hoe bepaal je die? 
Door één van de vele apps op je telefoon, gps of ‘gewoon’ met een uitgeprinte 
routekaart? Angelo neemt je mee op weg en geeft je tips. Zo zie je hopelijk na dit 
verhaal de bomen weer door het bos en kun je met deze tips en meer kennis aan 
de wandel.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 1 juli | 14:30 - 16:00 | Gratis | Vooraf aanmelden

KennisMaker Maud Hamers | Tandenpoetsen bij hond en kat? 
Poets jij ook de tanden van jouw huisdier? Is dat nodig? Maud Hamers geeft een 
lezing voor zowel kinderen als volwassenen over tandheelkunde bij dieren. Vraag 
alles wat jij altijd al wilde weten over het gebit van jouw huisdier! Ook leuk voor 
kinderen! 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 9 augustus | 14:30 - 15:30 | Gratis | Vooraf 
aanmelden

In juli en augustus hebben we twee KennisMakers voor jou in petto!



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. 7 juli | 15:00 - 16:30 | Gratis | Vooraf aanmelden

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

De laatste halte
Wendy Brokers

Loïs, Ralph, Naima en Jonas gaan met 
school op werkweek naar Londen. Als ze 
bij een metrostation aankomen, vindt er 
een terroristische aanslag plaats. 

YA LGBTQ+

Het eiland van de verdwenen  
bomen  

Elif Shafak 

Confrontaties tussen de Griekse en Turkse 
bevolking van Cyprus drijven in de jaren 

’70 een jong liefdespaar uiteen en blijven 
een rol spelen in hun leven.

Roman

Orakel
Thomas Olde Heuvelt

Twee scholieren, Luca en Emma, 
ontdekken in een mistbank in een 
bollenveld een gaaf zeilschip uit de 18e 
eeuw. Als Emma op onderzoek uitgaat, 
komt ze niet meer terug.

Thriller Shortlist Gouden Strop 2022

Wij helpen je op weg!

Save the date

Powered by Parkstad Limburg Theaters, Stichting SMK en Bibliotheek Kerkrade

Open dag @HuB
Zondag 18 september | 11:00 - 17:00 uur



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

Vertelhuisje HuB.Bibliotheek Kerkrade  6, 13, 20 
juli (in de zomervakantie is er geen voorlezen) | 
14:30 - 16:00 | Gratis | Vrije inloop

Goud Verteltheater | Dag van het 
Sprookje ‘Repelsteeltje’
In het kader van de Dag van het Sprookje. GOUD 
Verteltheater vertelt, speelt en daagt je uit om 
mee te doen met het legendarische sprookje 
Repelsteeltje! 

Bibliotheek Brunssum  Wo. 6 juli | 14:30 - 15:30 | 
Vanaf 4 jaar | Gratis | Vooraf aanmelden

Babycafé - Knuffelgym
Knuffel gymmen is een plezierige manier van bewegen samen met je kind. Via 
speelse oefeningen kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders bewegen, 
voelen, genieten en ontspannen. De spelletjes maken je kind vertrouwd met zijn 
lijfje, met de wereld en de mensen om zich heen. Knuffelgym wordt gegeven door 
Eveline Arnold, docent muziek en bewegen en psychomotorisch kindertherapeut, 
van MaatSpel. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 8 juli | 10:00 - 11:00 | 14 maanden tot 2,5 jaar | 
€2,50 | Vooraf aanmelden

DJ Workshop
Een inspirerende workshop met veel fun, muziek en actie! Je leert de basic skills 
van het dj’en, zoals beatmatchen en mixen. Begeleid door echte dj’s die hun 
sporen ruimschoots hebben verdiend. Je gaat onder begeleiding van de dj’s van de 
djproducer.school vooral zelf aan de slag. Iedere deelnemer krijgt de beschikking 
over een eigen dj-set! Daarnaast werk je op professionele apparatuur. Word jij de 
nieuwe Martin Garrix of Sophie Francis? Geef je dan snel op, want vol=vol!

Workshop 1 van 14.30-15.30 
Workshop 2 van 15.30-16.30

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Za. 16 juli | 7 - 12 jaar | €5,00 | Vooraf aanmelden

Bibliotheek Kerkrade e.o. is 

Voorleesgemeenten 
2022

Activiteiten voor de Voorleesgemeenten 
zijn te herkennen aan dit icoontje.

Wist je dat Kerkrade e.o. Voorleesgemeenten 
2022 is?  Kijk op onze website 
bibliotheekkerkrade.nl/voorleesgemeenten 
en volg ons op Facebook en Instagram voor 
inspiratie over voorlezen en de activiteiten.



De Beste Bieb komt 
naar jou toe deze 
zomer! 
Om te vieren dat Bibliotheek Kerkrade e.o. met vestigingen in Kerkrade, 
Brunssum, Voerendaal en Simpelveld zich dit jaar Beste Bibliotheek 
van Nederland mag noemen, gaan we naar buiten met de Mobiele 
Ontmoetingplek (MOP). Met een busje gaan we op pad om inwoners van 
Kerkrade en Brunssum te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. 

Over de Mobiele Ontmoetingsplek
Op de mobiele ontmoetingsplek, kortweg MOP genoemd, kunnen bezoekers 
onder het genot van een kop koffie of thee over verschillende onderwerpen 
in gesprek gaan met het team van Bibliotheek Kerkrade e.o. Wat doet de 
Bibliotheek eigenlijk allemaal? Wat kan de Bibliotheek voor mij betekenen? 
Wat mis je in de bibliotheek? Maar ook voor vragen over Basisvaardigheden, 
zoals beter de taal leren of leren computeren kunnen zij bij de MOP terecht. De 
MOP is een initiatief van adviesorganisatie Cubiss Limburg. 

Locaties en tijden
De Mobiele Ontmoetingsplek is te vinden op onderstaande tijden en locaties:

Kerkrade Carboonplein 
Woensdag 6 juli van 11:00 - 14:00 uur 

Kerkrade Markt 
Vrijdag 8 juli van 10:00 - 13:00 uur

Brunssum (Kerkstraat)
woensdag 13 juli 13:00 - 16:00 uur 

Tot dan!

CREATORS Traders | Ruilbeurs voor jongeren
Heb jij thuis een kamer vol spullen liggen die nog mooi zijn maar waar je zelf niet 
meer heel blij van wordt? Zoals stenen uit je mooie verzameling, stripboeken of je 
dubbele Pokémonkaarten? Kom dan naar deze ruilbeurs! Misschien maak je een 
ander wel heel blij en vind je zelf nog iets leuks. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Za. 2 juli | 14:00 - 16:00 | Vanaf 10 jaar | Gratis | 
Aanmelden niet nodig

CREATORS 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. 
Wij zorgen voor wat lekkers… jij voor de gezelligheid. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Elke laatste woensdag van de maand (27 juli en 31 
augustus) | 14:00 - 16:00 | Vanaf 10 jaar | Gratis

CREATORS Dungeons and Dragons
Ben jij ook zo benieuwd naar Dungeons & Dragons. In juli plannen we een 
gamesessie onder begeleiding van Rick Vechel van Vechel Fantasy. Voor iedereen 
die het spel wil leren of gewoon lekker mee wil op avontuur. 

Datum volgt! Volg de Creators op Instagram @creatorskerkrade 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  | Vanaf 12 jaar | Gratis

CREATORS Zomer
Mogelijk worden er nog meer leuke activiteiten gepland in de zomer vanuit 
CREATORS: dé plek voor jongeren in de HuB! Houd hiervoor de Creators op 
Instagram @creatorskerkrade in de gaten of volg de bieb op Facebook en 
Instagram!

The creative space for you.



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 

Koopzondagen HuB. 
24 juli | 13:00 - 17:00
31 juli | 13:00 - 17:00


