PROGRAMMA
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Kunst en cultuur
Historische lezing rondom het boek ‘Lou: om een lang verhaal
kort te maken’
Historicus Herman van Rens vertelt het verhaal rondom het boek ‘Lou: om een
lang verhaal kort te maken’. Een biografie over de familie van Lou Wijngaard,
geschreven door Armand Houben. Herman van Rens schetst oorzaken en
gevolgen, strategische overwegingen en gebeurtenissen die invloed hebben
gehad op Lou’s leven. Zowel de schrijver als de hoofdpersoon Lou zijn aanwezig
om het boek te signeren.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Di. 3 mei | 19:00 - 21:00 | Leden €2,00, 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 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. 10 mei | 14:00 16:00 | Gratis | Aanmelden niet nodig

Lezing over schilderij ‘De
Ambassadeurs’ – ‘het meest
interessante schilderij ooit’
Arjen van Prooijen vertelt over het 16de -eeuwse
schilderij ‘De Ambassadeurs’ van Holbein. Deze
lezing is een prachtig verhaal voor iedereen
die geïnteresseerd is in kunst, symboliek en
wetenschap van de 16de eeuw.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Do. 12 mei | 19:00
- 21:00 | Leden €2,50, niet leden €4,50 | Vooraf
aanmelden

Eindexpostie Oriëntatiecursus
Kunstacademie Vazom

Muzieklezing Pierre Rietrae
Klassieke muzieklezingen door musicus en voormalig directeur muziekschool
Pierre Rietrae. Aan de hand van luistervoorbeelden krijg je meer
achtergrondinformatie, details en wetenswaardigheden te horen.
Bibliotheek Brunssum Do. 5 mei | 19:00 - 21:00 | Thema: verklanking van de
natuur in muziek
HuB.Bibliotheek Kerkrade Do. 12 mei | 14:00 - 16:00 | Thema: oorlog en vrijheid
Bibliotheek Brunssum Do. 12 mei | 19:00 - 21:00 | Thema ‘Wat is er toch aan de
hand met de 9e symfonie?
Bibliotheek Brunssum Do. 19 mei | 19:00 - 21:00 | Thema: Arvo Pärt, de
belangrijkste hedendaagse componist van gewijde muziek
Gratis leden, niet leden €2,50 | Aanmelden lezingen Brunssum:
info@bibliotheekbrunssum.nl of bel: 045 4007560

Ook dit jaar is er weer een groep mensen flink
aan het onderzoeken en experimenteren geweest
bij Vazom, om te ontdekken of de kunstacademie
bij hen past. Daar hoort natuurlijk een expositie
bij!
Dit jaar worden de werken tentoongesteld in
de HuB, de feestelijke opening is op 13 mei om
19:30 uur. Na een korte inleiding door Natalie
Savelsbergh en Hanneke van Dongen lopen we
langs de werken en drinken we gezamenlijk
een glas bubbels om het cursusjaar af te sluiten
en de cursisten veel succes te wensen in hun
vervolgopleiding.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Vanaf 13 mei | Inloop
vanaf 19:00 | Gratis | Aanmelden niet nodig

Lezing Doris Schillings
Maandelijkse cultuur-historische lezing. Dit keer over de Belgische stad Luik. Zo
dichtbij, maar bij velen zo onbekend.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Vr. 20 mei | 14:00 - 16:00 | Gratis leden, niet leden
€2,50 | Vooraf aanmelden

Thematisch spreekuur HIP@HuB: Het digitale geheugen van
Kerkrade
Hoe zorg je dat lokale geschiedenis die vaak geschreven wordt door de eigen
verenigingen en stichtingen op een duurzame manier toegankelijk wordt en
blijft? Dat kan via Rodenet: een digitaal opslag en presentatiesysteem waarin
het archief van verenigingen en stichtingen op een duurzame digitale manier
vastgelegd en behouden maar tegelijkertijd voor een groter publiek toegankelijk
gemaakt kan worden. Ontdek Rodenet in dit spreekuur.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Di. 24 mei | 14:00 - 16:00 | Gratis | Vooraf aanmelden

Ruilmiddag historische plaatjes
Spaar de rijke geschiedenis van Kerkrade bij elkaar en maak je verzameling
compleet! Tijdens de ruilmiddag kunnen plaatjes van de historische plaatjesactie
van Jumbo Kerkrade /gemeente Kerkrade worden geruild.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Wo. 25 mei | 15:00 - 18:00 |
‘t Westhoes Vr. 27 mei | 15:30 - 18:00 |
Gratis | Aanmelden 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. Dit keer is het thema ‘Leuke plekjes in Parkstad
HuB.Bibliotheek Kerkrade Wo. 4 mei | 10:00 - 12:00 |
‘t Westhoes Vr. 6 mei | 10:00 - 12:00 |
Gratis | Aanmelden niet nodig

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.
Taalcafé in de wijk: elke laatste woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur
in Buurtcentrum De Hoeskamer.
Gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Aanmelden vooraf is niet
nodig.

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

Digisterker e-overheid
Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een
verhuizing doorgeven aan de gemeente.
Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je
steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor
ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral
als je niet zo handig bent met een computer en
met internet. Volg daarom de cursus ‘Werken
met de e-overheid’. Enige kennis van de
computer is gewenst.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Start do. 5 mei | Elke
donderdag van 10:00 - 11:30 | Gratis leden,
€2,50 niet-leden | Vooraf aanmelden

Maak het mee
Ommetje met... IVN District Limburg
Deze interessante wandeling leidt ons door prachtige Voerendaalse natuur.
Laat je tijdens de wandeling verrassen door de voorjaarsflora. Maak kennis
met het verhaal van de Oer- en Oostmaas en de geologische factoren die hier
zorgden voor de vorming van het landschap. Het bijzondere verhaal van de
kalksteengroeves en kalkovens is bij niet veel mensen bekend. En…we lopen op
een eiland terwijl er geen water omheen is! Kortom een wandeling die men niet
snel vergeet!
Do. 5 mei | Start 13:30 uur | Start- en eindpunt Herberg de Bernardushoeve,
Ubachsberg | Gratis | Vooraf aanmelden: info@bibliotheekvoerendaal.nl of
045-5752471

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. 12 mei | 15:00 - 16:30 | Gratis | Vooraf aanmelden

Ommetje met... Rondleiding ‘Langs de oorlogssporen in
Kerkrade’
Een initiatief van de Oranjevereneging Kerkrade in overleg met Beleef Kerkrade.
Wil je meer weten over Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog? Boek dan
een rondleiding langs plekken in Kerkrade Centrum die herinneren aan deze
bewogen tijd. Een deskundige gids vertelt je alles over de gedenktekens,
oorlogsgraven en Stolpersteine die je onderweg tegenkomt. De rondleiding duurt
ongeveer twee uur en eindigt op het Martin Buberplein.. Na afloop bekijk je de
stad wellicht met andere ogen.
De rondleidingen vinden elke zaterdag en woensdag plaats vanaf zaterdag 7 mei
t/m zaterdag 24 september. De rondleiding start op zaterdag om 11.00 uur en op
woensdag om 13.00 uur.
Start locatie: Draaideur HuB.
Boekingen
De rondleiding kost € 5,- per persoon. Tickets zijn te koop bij het VVV Servicepunt,
Theaterplein 30, Kerkrade.
Save the date: Kevin Starmans geeft op donderdag 22 september in de HuB.
Bibliotheek Kerkrade een lezing die dieper ingaat op de Tweede Wereldoorlog in
Kerkrade.

Ommetje met... IVN District Limburg
Deze interessante wandeling leidt ons door prachtige Simpelveldse natuur. We
zien en ruiken de voorjaarsflora van de hellingbossen, zien een grindgroeve,
horen het verhaal van de Oermaas en de Romeinen die zich lang geleden
vestigden langs de Eyserbeek en proeven onderweg de sfeer van de voormalige
kloosterlingen die in Simpelveld hun habitat hadden. Kortom een wandeling voor
‘elk wat wils’!
Vr. 13 mei | Start 13:30 uur | Start- en eindpunt Gemeentehuis Markt 1 in
Simpelveld | Gratis | Vooraf aanmelden
Beeld: IVN District Limburg

Parkstad in gesprek: ouder worden in Kerkrade, de kracht van
muziek op het brein
Bert Dirks geeft een lezing over de kracht van muziek op het brein. Hoe muziek
het brein fit houdt en wat je kunt doen om jezelf uit te dagen. Na de lezing kan
je met elkaar in gesprek en je vragen stellen. Het seniorenorkest geeft acte de
présence en sluit af met een niet te missen concert.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Di. 17 mei | 19:00 - 21:00 | Gratis | Vooraf aanmelden
Beeld: IVN District Limburg

Kennismaker: Dubai, het Las
Vegas van Arabië
Fotograferen en verre reizen zijn de
hobby’s van KennisMaker Heinz Jakobs.
Hij heeft verschillende keren Dubai
bezocht en vertelt je in deze lezing
graag meer over het Emiraat. Hij zal
ingaan op de geschiedenis, geologie,
maar zeker ook op de toeristische
attracties, zoals de Palmeilanden. Een
perfecte lezing voor als je inspiratie
wilt opdoen voor een volgende reis of
zin hebt om een ander land te beleven
zonder er naartoe te vliegen.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Do. 5
mei | 14:30 - 16:15 | Gratis | Vooraf
aanmelden
Bibliotheek Voerendaal Do. 12 mei |
14:30 - 16:15 | Gratis | Vooraf
aanmelden:
info@bibliotheekvoerendaal.nl

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

Bordspellen
Ga jij mee op ontdekking in de wereld van de gezelschapspellen? Probeer diverse
spellen uit, proef de sfeer én vooral, heb plezier. Winnen jullie samen van het
spel of gaat één speler er met de buit vandoor? Versla monsters of bouw je eigen
eenhoornleger. Ga op reis, beleef avonturen en los puzzels op. Magus Games is
aanwezig om de spellen te begeleiden en je vragen te beantwoorden.
HuB.Bibliotheek Kerkrade Wo. 4 mei | 14:00 - 15:30 | 6 - 10 jaar | €2,50 |
Aanmelden niet nodig
HuB.Bibliotheek Kerkrade Wo. 4 mei | 15:30 - 17:00 | 10 - 14 jaar | €2,50 |
Aanmelden niet nodig
Bibliotheek Bocholtz Wo. 11 mei | 14:30 - 16:00 | 6 - 12 jaar | €2,50 | Vooraf
aanmelden

Babycafé - Samenspel in Beweging

Jeugd

Een plezierige manier van bewegen samen met je kind. Via speelse oefeningen
kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders bewegen, voelen, genieten en
ontspannen…

Voorlezen

Bibliotheek Voerendaal Do. 12 mei | 10:00 - 11:00 | 2,5 - 4 jaar | €2,50 | Vooraf
aanmelden

Woensdagmiddag! Tijd voor
voorlezen. Plof neer en laat je
meevoeren met de mooiste en leukste
verhalen.
Vertelhuisje HuB.Bibliotheek Kerkrade
Wo. 4, 11, 18 en 25 mei | 14:30 - 16:00
| Gratis | Aanmelden niet nodig

Voorlezen en knutselen - gezicht in reliëf knutselen
Maandelijkse voorlees- en knutselactiviteit in samenwerking met Vrije Akademie
Parkstad. Dit keer knutselen de kinderen een gezicht in reliëf.
Bibliotheek Brunssum Wo. 18 mei | 14:00 - 15:30 | Vrijwillige bijdrage | Vooraf
aanmelden

XL@Eygelshoven
Spellencircuit met XL spellen voor 6-100 jaar.
Speel samen met je ouders, broer/zus, opa/
oma of vriendjes de leukste spellen op groot
formaat. Zoals 4opeenrij, de bibberspiraal,
reuzenmikado en een hilarisch vangspel.
Wie wint met behendigheid of slimheid? Of
is het toch een kwestie van geluk? Inloop is
de hele middag mogelijk.
Bibliotheek Eygelshoven Wo. 25 mei |
14:00 - 16:00 | €2,50 | Aanmelden niet nodig

Nu ook in
Voerendaal!

Iets regelen met de overheid gebeurt
steeds meer op de computer via internet.
Veel mensen vinden dit nog lastig.
Heeft u vragen? Kom eens langs.
• U bent welkom zonder afspraak
• Het is gratis
• U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek
Openingstijden Informatiepunt:

Scan de code en ontdek wat je
allemaal kan doen in de bieb.
The creative space for you.

Iedere maandag van 14:00-16:00 uur in Bibliotheek
Voerendaal.

Kennis en
inspiratie
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

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

Koopzondag
HuB.Bibliotheek Kerkrade is open op zondag 1 mei van 13:00 tot 17:00 uur.
Op maandag 2 mei zijn al onze vestigingen gesloten in verband met een
studiedag.
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Aanmelden via info@bibliotheekkerkrade.nl of
045-76 30 520
www.bibliotheekkerkrade.nl
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Voor alle activiteiten geldt, tenzij anders aangegeven:
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Bekijk www.bibliotheekkerkrade.nl voor
het complete programma
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