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Kunst en cultuur

Verhalentafel ‘Voetbalstad Kerkrade’
Tijdens deze Verhalentafel staat ‘Voetbalstad 
Kerkrade’ centraal. Er zijn foto’s en oude 
krantenknipsels aanwezig. We halen 
samen herinneringen op aan de Kerkraadse 
voetbalsport. Heb je foto’s van of verhalen 
over de Kerkraadse voetbalsport? Neem ze dan 
mee! Een gangmaker trapt af met een mooi 
verhaal. De verhalen en foto’s die boven tafel 
komen, worden opgetekend en ingevoerd op 
Verhaal Lokaal.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 6 oktober | 
10:30 - 12:30 | Gratis | Vooraf aanmelden

Lezing Doris Schillings | Oorlogsafbeeldingen van het Oude 
Egypte tot in de XX.eeuw
Maandelijkse cultuur-historische lezing door kunsthistorica Doris Schillings. Dit 
keer passend bij het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Wat een ramp’.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 6 oktober | 19:00 - 21:00 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Vooraf aanmelden

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

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 11 oktober | 14:00 - 16:00 | Gratis | Vrije inloop

Muzieklezing Pierre Rietrae | Robert Schumann, romanticus en 
een man van uitersten
Maandelijkse klassieke muzieklezing door musicus en voormalig directeur van 
de muziekschool Pierre Rietrae. Deze keer over Robert Schuman: de belangrijkste 
componist van de Duitse romantiek.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 11 oktober | 14:00 - 16:00 | Leden gratis, niet-leden 
€2,50 | Vooraf aanmelden

HIP@HuB - thematisch spreekuur
Hilde Vanneste (regioarcheoloog Parkstad) bespreekt 
recent en oud archeologisch onderzoek in Kerkrade. De 
focus ligt hierbij op de Romeinse tijd. Uit die periode 
dateren tal van sporen en vondsten. Zoals de Romeinse 
weg van Xanten naar Aken die bij de aanleg van de 
Buitenring Parkstad Limburg is aangetroffen of de goed 
onderzochte Romeinse villa Holzkuil. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 25 oktober | 14:00 - 16:00 | 
Gratis | Vooraf aanmelden

Lezing: De bokkenrijders en het 
opzienbarende proces tegen 
chirurgijn Jozef Kirchhoffs uit ’s 
Hertogenrade.
Lezing van C. Scholtens over de Bokkenrijders: 
in de 18e eeuw verantwoordelijk voor tal van 
rooftochten in de regio Limburg. Chirurgijn 
Jozef Kerckhoffs is de bekendste bokkenrijder. 
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de man 
werd terechtgesteld. Hij werd beschouwd als de 
kapitein van de legendarische bende, maar hij 
bekende niet. Misschien viel er niets te bekennen 
en was hij onschuldig? Zijn waargebeurd verhaal 
werd een Limburgse legende zonder weerga. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 5 oktober | 
19:00 - 21:00
Bibliotheek Brunssum  Do 6. oktober | 
19:00 - 21:00 
Leden gratis, niet-leden €2,50 | Vooraf 
aanmelden



 

Voorleeslunch in HuB.Bibliotheek Kerkrade  
 Vrijdag 7 oktober van 11:00 – 13:30 uur  

Burgemeester Petra Dassen en Thea Hanneman-Deurenberg 
van Boekhandel Deurenberg lezen voor. 

GRATIS I Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 05 20. 
 

Lezing A. Moonen: ‘De bokkenrijders: een 
ramp voor Zuid-Limburg’
In de 18e eeuw vonden overvallen en diefstallen plaats 
die toegeschreven werden aan een grote goddeloze 
bende: de Bokkenrijders.  Hebzucht, armoede, maar 
ook revolutionair gedachtegoed worden als mogelijke 
oorzaken voor het ontstaan van de bende genoemd. 
Of spelen ook de onmenselijke foltermethodes en de 
gevolgen hiervan een niet te onderschatte rol? 

Bibliotheek Voerendaal  Wo. 12 oktober | 19:00 - 21:00 
| Leden gratis, niet-leden €2,50 | Aanmelden: info@
bibliotheekvoerendaal.nl of tel. 045-5752471

Lezing Martin van de Weerden: ‘De 
mijnrampen van 1928 en 1947 in Brunssum’
Maandag 24 maart 1947: rond het middaguur huilde 
de sirene van Staatsmijn Hendrik over het mijnstadje 
Brunssum. Een panische schrik beving de burgers en van 
alle kanten stroomden zij samen, want iedereen wist dat 
het herhaalde geloei van de sirene de reddingsbrigade 
oproept. Wat was er gebeurd? Wie waren de getroffenen? 
Zowel bij de Brunssumse mijnramp van 1947 als bij die 
van 1928 verongelukten 13 mijnwerkers. 

Bibliotheek Brunssum  Do. 13 oktober | 19:30 - 21:00 
| Leden gratis, niet-leden €2,50 | Aanmelden: info@
bibliotheekbrunssum.nl of tel. 045-4007560

Lezing ‘De evacuatie van Kerkrade: een 
ooggetuigenverslag’ door Hub Schetters
Op maandagochtend 25 september 1944 verlieten 
ongeveer 30.000 Kerkradenaren huis en haard op bevel 
van de Duitse legerleiding. Hub Schetters uit Kerkrade 
was erbij en vertelt uit eigen ervaring en aan de hand van 
vele foto’s het verhaal van de grootste evacuatie in Zuid-
Limburg gedurende de Tweede Wereldoorlog. Deze lezing 
is dan ook een unieke gelegenheid om het verhaal van de 
evacuatie van Kerkrade uit eerste hand te horen

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 18 oktober | 14:00 - 15:30 | 
Leden gratis, niet-leden €2,50 | Vooraf aanmelden



Maak het mee
KennisMaker Wim Jochems | Ons dialect, hoe is het ontstaan en 
wat doet het met ons?
Ongeveer de helft van de Limburgers spreekt thuis dialect: Kirchröadsj, Heëlesj, 
Heitsers of welk ander Limburgs dialect dan ook. Deze presentatie schetst een 
beeld van het ontstaan van ons dialect door de eeuwen heen en de onderlinge 
verschillen binnen het Limburgs. Maar ook de invloed op het maatschappelijk 
leven en de rol van het dialect in relatie tot onze cultuur en identiteit. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 13 oktober | 14:00 - 15:30 | Gratis | Vooraf 
aanmelden

KennisMaker Jos Paulissen | Scheren, niet villen!
Hoe werd er in de (klassieke) oudheid gedacht over belastingen? Welke 
belastingen waren er en hoe werden ze geïnd? Jos Paulissen belicht een 
onderwerp dat niet vaak in de schijnwerpers staat, maar zo veel kan zeggen 
over een volk, cultuur of samenleving. Ook neemt hij je mee naar het goed 
gedocumenteerde Egypte in de oudheid. Een fascinerend inzicht in niet alleen 
de aard en hoogte van de diverse belastingen, maar ook in de omvangrijke 
bureaucratie die ook zo’n 2000 jaar geleden al bestond. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Vr. 14 oktober | 14:30 - 16:15
Bibliotheek Brunssum  Vr. 21 oktober | 14:30 - 16:15
Gratis | Vooraf aanmelden

Een leven lang leren

Taalcafé - thema: slim en voordelig boodschappen doen
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. 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 5 oktober | 10:00 - 12:00 |
‘t Westhoes  Vr. 7 oktober | 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). 

Workshop ‘Alles wat je wilt weten over CRYPTO’
Alles wat je wil weten over crypto hoor je tijdens deze workshop. Een speciaal 
cryptoteam van Ontwikk3ltuin komt langs om je alles uit te leggen over 
wat crypto is, waar je op moet letten en wat juist de leuke dingen zijn van 
cryptocurrency! Ook krijg je een woordenboekje waarin alles uitgelegd staat.
Tijdens de workshop gaan we het hebben over wat je écht nodig hebt 
om financieel fit te blijven, krijg je tools aangereikt om cryptomunten te 
beoordelen, wordt eigen onderzoek gepresenteerd en hoor je de verhalen van 
ervaringsdeskundigen.
In het tweede deel van de workshop ga je zelf onderzoek doen naar cryptomunten. 
Neem dus je eigen laptop of telefoon mee!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Do. 20 oktober | 19:00 - 21:00 | Leeftijd 16+ | Gratis | 
Vooraf aanmelden

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.



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. 27 oktober | 15:00 - 16:30 | Gratis | Vooraf 
aanmelden

Singles4Singles | Musical Blind Date en Singles4Singles 
arrangement
De nieuwe Nederlandse musical comedy Blind Date steekt vrolijk de draak met 
de ongelukken en fouten van blind dates: voor iedereen die verliefd was, is, of het 
nog mag worden. Vooraf aan de voorstelling is er een gezellige ontmoeting voor 
singles met een hapje en een drankje. Leer het geheim van 2 cocktails kennen, met 
passende hapjes en singletjes. Wie weet ligt vriendschap of liefde op de loer. Durf 
je niet alleen te komen neem dan een single kennis, vriend of vriendin mee!

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 19 oktober | 17:30 - 20:00 | €49,- per persoon | 
kaartjes via www.plt.nl 

KennisMaker Maud Hamers | Tandenpoetsen bij hond en kat?
Poets jij ook de tanden van jouw huisdier? Maud Hamers vertelt je alles over  
tandheelkunde bij dieren. En vraag wat jij altijd al wilde weten over het gebit van 
jouw huisdier! Ook leuk voor kinderen! 

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 26 oktober | 14:30 - 15:30 | Gratis | Vooraf 
aanmelden

BLIKOPENER: Belfast
De tienjarige Buddy beleeft een onbekommerde jeugd in het Noord-Ierse Belfast 
van 1969. Het is gezellig met zijn liefhebbende familie. Buddy speelt veel op 
straat, is verliefd op een meisje en haalt kattenkwaad uit. Maar dan breken 
er rellen uit. Protestantse terroristen willen alle katholieken de wijk uitjagen. 
Buddy’s vader is protestant, maar wil zich afzijdig houden. Kan dat echter wel 
en is het te midden van alle onrust op een bepaald moment niet verstandiger 
het geliefde Belfast te verlaten? Aansluitend kun je napraten over de film in het 
theatercafé.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Ma. 31 oktober (eenmalig op maandag) | 19:00 - 21:00 
| €5,00 | Vooraf aanmelden

BLIKOPENER: The Father
Deze keer de Oscar winnende film The Father over dementie. We beleven het 
verhaal door de ogen van de ouder wordende Anthony en voelen zijn verwarring. 
Terwijl hij zijn omgeving en veranderde gezondheid een plaats probeert te geven, 
begint hij zijn naasten in twijfel te trekken. Maar ook zijn geestelijke gezondheid 
en zelfs zijn reële wereld worden overpeinsd. Na afloop napraten met een 
drankje? Dat is mogelijk in het Theatercafé. Ook is Alzheimer Parkstad Limburg 
aanwezig met een informatiestand.

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Di. 4 oktober | 19:00 - 21:00 | €5,00 | Vooraf aanmelden

NIEUW!
Iedere eerste dinsdagavond van de maand een film en ruimte voor een goed 

gesprek! Dat is BLIKOPENER.



BEKIJK HET 
PROGRAMMA HIER

GI-GA-GROEN!

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

Babyspel
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat geldt voor volwassenen, maar zeker 
ook voor jonge kinderen. Via speelse oefeningen maak je je kind vertrouwd met 
zijn lijfje, met de wereld en de mensen om zich heen. Door Eveline Arnold.

Bibliotheek Voerendaal  Vr. 21 oktober | 10:00 - 10:45 | Leeftijd 6 t/m 14 maanden | 
€2,50 | Vooraf aanmelden

Samenspel in beweging
Leer via speelse oefeningen 
bewegen, voelen, genieten en 
ontspannen met je kind. Ook 
leuk voor opa’s en oma’s. Door 
Eveline Arnold, docent muziek 
en bewegen en psychomotorisch 
kindertherapeut, van MaatSpel.  

HuB.Bibliotheek Kerkrade Do. 27 
oktober | 15:00 - 16:00 | Leeftijd 14 
maanden tot 2,5 jaar | €2,50 | Vooraf 
aanmelden

CREATORS mobiele 
gamemiddag
Elke laatste woensdag van de maand! 
Kom in onze Creatorsplek samen met 
of tegen elkaar je favoriete spel spelen 
op je mobiele telefoon! Wij zorgen voor 
wat lekkers... jij voor de gezelligheid.  

HuB.Bibliotheek Kerkrade  Wo. 26 
oktober | 14:00 - 16:00 | Vanaf 10 jaar | 
Gratis

Of ga naar 
bibliotheekkerkrade.nl/kinderboekenweek



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 

Workshops Digisterker Digitale Overheid
Overheidsorganisaties verwijzen burgers steeds vaker naar hun websites. Of het 
nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om het zoeken van werk of om het 
doorgeven van een verhuizing. Vaak is hiervoor DigiD nodig. Om mensen met 
deze websites te leren werken, kun je deelnemen aan de training Digisterker. De 
training bestaat uit vier trainingen van twee uur. Vooraf inschrijven verplicht.

Vr. 7, 14, 21 en 28 oktober | 10:00 - 12:00 | Gratis | Vooraf aanmelden


