
AGENDA OKTOBER 2017 | CENTRE CÉRAMIQUE 

HIGHLIGHTS OKTOBER 2017 | CENTRE CÉRAMIQUE

Zo 1 okt / Pottemennekes en pottekinder, rondleiding en wandeling langs aardewerkverleden

4 – 15 OKT / KINDERBOEKENWEEK – GRUWELIJK ENG 

Za 7 & Zo 8 okt / Nederlandse Dansdagen

Za 7 okt / Kinderrondleiding Verloren Jeugd 6+

Vrij 20 okt / World Press Photo: Rondleiding door tentoonstelling (Engelstalig).

TENTOONSTELLINGEN

T/m 15 okt / TOP or TOPIC

Archaeological Highlights and Mysteries from the Maastricht Area.

Locatie: Hal

T/m 15 apr 2018 / Verloren jeugd - over kinderarbeid in Maastricht

Locatie: eerste verdieping (op houten vlonder bovenaan de trap)

T/m 15 okt 2017 / UNCOVER17 - de keuze van Forum BEELDtaal 

Locatie: fotogalerij

20 okt t/m 12 nov / World Press Photo 2017

Locatie: Hal en fotogalerij

MINI-EXPO 

T/m 29 okt / Pril Geluk! - De Vroedvrouwenschool in beeld

Locatie: binnenvitrine - hal

 

AGENDA OKTOBER 2017 | CENTRE 

CÉRAMIQUE 

Alle activiteiten vinden plaats in Centre 

Céramique, tenzij anders vermeld. Wordt er 

geen toegangsprijs genoemd? Dan is de 

activiteit/tentoonstelling gratis toegankelijk. Bij 

reservering kaartjes uiterlijk een kwartier voor 

aanvang afhalen. Korting geldt alleen tijdens 

voorverkoop op vertoon van bibliotheekpas.

 

 



Zo 1 okt (14.30 – 16.30U) / Pottemennekes en pottekinder, rondleiding en wandeling langs 

aardewerkverleden 

Inge Davis en Rick Rinkens, samenstellers van de tentoonstelling ‘Verloren Jeugd’, geven je een rondleiding 

door deze tentoonstelling over de arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in de Maastrichtse glas- en 

aardewerkindustrie. Daarna nemen ze je mee op een wandeling door de binnenstad, langs de sporen van de

Sphinx en haar medewerkers. Deelname: € 5,50 / € 4,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens 

voorverkoop), inclusief koffie/ thee. Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.

Di 3, 24, 31 okt (10.00 - 12.00U) / Klik&Tik: oefenprogramma computer, internet, whatsapp…. 

De computer en internet zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ervaar met deze basiscursus 

hoe de computer, internet, email e.d. werken. Het werkt via een oefenprogramma dat door filmpjes uitleg 

geeft. Dit wordt gevolgd door opdrachten/vragen die je zelfstandig doorloopt. Er zijn 3 onderdelen: ‘Basis’; 

‘Het internet op’ en ‘Samen op het Web’. De basiscursus kost een aantal middagen, maar je bepaalt zelf hoe

vaak en hoe lang je komt. Neem een koptelefoon + pen en papier mee. Voor een computer is gezorgd. 

Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. Zie ook: www.oefenen.nl. Deelname per keer: €

2,- / € 1,- voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop). Actie: tijdens de Week van de Ouderen 

(1-8 okt) is deelname gratis! 

Di 3 okt (19.00 - 20.30U) / Scheidingscafé: Hoe geef je je zelfvertrouwen een boost na je scheiding?

Iedereen die op één of andere manier betrokken is bij een (echt)scheiding, kan op een laagdrempelige, 

vrijblijvende wijze informatie krijgen over alles wat er maar bij een scheiding komt kijken. Elke 1e dinsdag 

van de maand is er in Centre Céramique een bijeenkomst van het Scheidingscafé. Elke maand een ander 

thema, dat door een deskundige begeleid wordt. Het Scheidingscafé Zuid-Limburg wordt georganiseerd door

Stefan Willems van Praktijk voor Scheidingsbegeleiding, Ingeborg Dijkstra van Stepping Stones Coaching en

Yolanda de Boer van NieuweStartCounselling i.s.m. Centre Céramique. Meer 

informatie: www.scheidingscafezuidlimburg.nl Email: info@scheidingscafezuidlimburg.nl

Di 3, 10, 17, 24 & 31 okt (10.00 – 12.00U) / digiTAALpunt+ Malpertuis/

Do 5, 12, 19 & 26 okt (10.00 – 12.00U) / digiTAALpunt+ Centre Céramique

Wil je beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Kom naar het digiTAALpunt+ Malpertuis en 

Centre Céramique. We geven gratis informatie en advies, er zijn leuke en makkelijke boeken waarmee je de 

Nederlandse taal leert. Oefen op de computer je taalvaardigheden, individueel of via een cursus. In ieder 

geval staat er altijd een lekker kopje koffie klaar en wij helpen je graag!

Wed 4 oct (12.00 - 13.30U) / Videopower

Are you thinking about making a film, and looking for some kind of support? Do you want to meet film 

makers, or would you like to know more about Video Power's projects? Please join our Video Power table on

the first floor. First coffee is on us! Video Power is a non-profit production platform for audio visual projects; a

creative pool where talent meets, knowledge is exchanged and films are produced.

Do 5 okt (12.30-13.30U) / Letters bij de lunch - Met het boek op tafel; Luther en Erasmus aan het 

woord door Peter Flaton

mailto:klantenservice@maastricht.nl
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Op 31 oktober 1517 nagelde Luther zijn beroemde 95 academische stellingen, het begin van het 

protestantisme, aan de poort van het klooster in Wittenberg. Nu 500 jaar later kijken we terug op deze 

geruchtmakende publicatie, die veel stof deed opwaaien. In zijn lezing gaat Peter Flaton in op de 

controverse tussen Luther en medehumanist Erasmus aan de hand van literaire bronnen. Peter Flaton is 

literatuurhistoricus en oudheidkundige. Hij was leraar Nederlands en Klassieken in het voortgezet onderwijs 

en docent historische letterkunde aan diverse M.O.-opleidingen. Tegenwoordig is hij sinds jaar en dag actief 

als hovo-docent literatuur. Lunchpauzeprgramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaraire Activiteiten 

Maastricht).

Za 7, 14, 21 & 28 okt (13.00 – 17.00U) / De Architectenwinkel Maastricht

Wil je verbouwen, zelf bouwen of verkennen wat aan je huis beter kan? Architecten van de Bond van 

Nederlandse Architecten (BNA) geven gratis advies. Meer informatie en het maken van een afspraak: 

www.architectenwinkel.com 

Za 7 okt (12.00 - 12.45U & 15.00 - 15.45U) / Nederlandse dansdagen: Open Studio ECHO 

Met de Open Studio worden deuren geopend, die veelal voor publiek gesloten blijven. Choreografen laten 

proeven van werk in wording, bieden een blik op volgend seizoen en een kijkje in hun keuken. Ongepolijst, 

kwetsbaar en benaderbaar. In deze open studio nodigen De Dansers het publiek uit om deelgenoot te 

worden van het maakproces van ECHO; het eerste duet uit een serie van onderzoeksprojecten. Het 

Utrechtse gezelschap, dat energieke dansconcerten maakt, verkent met ECHO hoe een dansduet een 

mythisch verhaal kan belichamen. Door middel van improvisaties en ongemonteerd dansmateriaal ontstaat 

een inkijkje in hun acrobatische danstaal. Kijk mee met choreograaf Josephine van Rheenen, twee dansers 

en een muzikant. Credits: Choreografie: Josephine van Rheenen | Dans: Yoko Ono Haveman, Youri Peters |

muziek (live): Hans Vermunt. Reserveer een plek door een gratis ticket aan te schaffen: 

www.nederlandsedansdagen.nl

Zo 8 okt ( 13.45 - 14.30U) / Nederlandse Dansdagen: Open Studio RULE OF THREE 

Met de Open Studio worden deuren geopend, die veelal voor publiek gesloten blijven. Choreografen laten 

proeven van werk in wording, bieden een blik op volgend seizoen en een kijkje in hun keuken. Ongepolijst, 

kwetsbaar en benaderbaar. Jan Martens, die op frisse en directe wijze de mens centraal stelt in zijn werk, 

repeteert met zijn dansers voor RULE OF THREE. De gedanste performance houdt het midden tussen 

concert en verhalenbundel. De vibe van een hardcore nachtclub raakt verweven met het gevoel van 

verdwalen in de bladzijden van een boek. Ervaar de totstandkoming van een ongetemde meditatie met live 

begeleiding van de Amerikaanse drummer en producer NAH. De voorstelling gaat na het festival in 

Nederland in première. Credits:  Choreografie: Jan Martens; www.janmartens.com | Dans: Steven Michel, 

Julien Josse, Courtney May Robertson en/of Dan Mussett |  Muziek (live): NAH | Kostuums: Valérie 

Hellebaut |  Lichtontwerp: Jan Fedinger |  Dramaturg / repetitor: Greet Van Poeck | Techniek: Michel Spang | 

Productie: GRIP; www.grip.house  |  Internationale spreiding: A Propic / Line Rousseau en Marion Gauvent | 

Coproductie: deSingel, Théâtre de la Ville - Paris / Festival d'Automne à Paris, Le Gymnase CDC I Roubaix -

Hauts de France en tanzhaus nrw |Met steun van: STUK Kunstencentrum en Grand Theatre |  Met financiële

http://www.janmartens.com/
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steun van: de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen. Reserveer een plek door een gratis ticket aan te 

schaffen: www.nederlandsedansdagen.nl

Di 10 okt (19.00 - 20.30U) / Bewustzijnsworkshop: patronen doorbreken

Vertoont je gedrag hardnekkige patronen, die je maar niet kunt doorbreken? Maak je steeds opnieuw 

dezelfde fouten? Terwijl je je zo had voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Deze 

workshop gaat over het ontdekken van de oorsprong van je gedragspatronen; over het onderzoeken van hun

invloed op je dagelijks leven. Wat kun je veranderen voor jezelf zodat je je beter gaat voelen en beter voor 

jezelf kunt zorgen en opkomen. Schrijf je in voor deze gratis en vrijblijvende kennismakingsworkshop door 

Creative Consciousness Nederland. Aanmelden voor de workshop via info@creativeconsciousness.nl

Do 12 okt (15.00 - 17.00U) / Grenzhoppers in de Euregio, waar een wil is, is geen grens!

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht georganiseerd. Om de 

(kandidaat)raadsleden, samenstellers van verkiezingsprogramma’s en gemeente ambtenaren te motiveren 

en te inspireren, zijn zij uitgenodigd voor deze middag. Er is namelijk nog ruimte voor meer 

grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, economie, openbaar vervoer,

sport en cultuur. Hoe dan, blijkt o.m. uit Project Grenzhoppers tussen Nederland en Duitsland (zie: 

www.facebook.com/grenzhoppers). De burgerinitiatiefgroep ‘Waar een wil is, is geen grens’ organiseert de 

middag i.s.m. Europe Direct Maastricht. Meer informatie via g.essers@planet.nl. Let op: besloten 

bijeenkomst.

NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN, 13, 14, 15 OKTOBER 

Vr 13 okt (15.00 - 16.00U) / 
Topstuk of vraagstuk? Allerlaatste Rondleiding door Top or 
Topic
Curator en archeoloog Wim Dijkman leidt u voor de laatste keer rond 
door deze tentoonstelling vol archeologische hoogtepunten en 
vraagstukken. Deelname € 4,- / € 3,- voor bibliotheekleden (korting 
alleen tijdens voorverkoop).

Za 14 okt (14.00 - 16.30U) / De machtig magnifieke Merovingers: 
lezing, rondleiding Top or Topic en wandeling 
Voor de laatste keer deze bijzondere middag over de Merovingers! 
Wie waren dat ook al weer? We hebben in Maastricht een 
Merovingenstraat en een koning Clovisstraat, dus ze klinken ons 
bekend in de oren. Volgens Wim Dijkman was de periode van de 
Merovingers (de vroege Middeleeuwen) een gouden tijdperk voor de 
stad. Hij geeft een korte lezing over deze ‘Gouden Eeuwen’ en leidt u 
rond door de tentoonstelling Top or Topic, waarin hij vooral de 
Merovingische voorwerpen toelicht. Tot slot is er een wandeling naar 
de Sint-Servaaskerk: de grafkerk van de eerste Maastrichtse 
bisschop die de stad als pelgrimsoord op de kaart zou zetten. 
Deelname € 5,50 / € 4,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijden 
voorverkoop), inclusief koffie/ thee. 

Zo 15 okt (14.00 - 15.30U) / Rondleiding Top or Topic en 
wandeling: Romeinse mysteries in Maastricht 
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Archeoloog Sjoerd Aarts leidt u rond door de tentoonstelling Top or 
Topic, waarbij hij vooral de voorwerpen uit de Romeinse tijd toelicht. 
Daarna is er een wandeling naar het Stokstraatkwartier, de plaats 
waar ooit Romeins Maastricht lag. Aarts wijst u op verborgen sporen 
en vertelt over deze bijzondere tijd voor de stad. Deelname € 5,50 / € 
4,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop), 
inclusief koffie/ thee.

 

Di 17 okt (19.00 - 21.00U) / Geldcafé voor ondernemers

Wil jij meer te weten komen over het automatiseren van jouw financiële administratie, hoe je dit zelf zo goed 

mogelijk kunt doen en waar je op moet letten? Jos Dielemans van dielemans.biz komt over dit onderwerp 

vertellen en jouw vragen beantwoorden. Hij helpt ondernemers in het MKB met de selectie en het gebruik 

van administratieve software. Elke derde dinsdag van de maand ben je van harte welkom. Ben jij erbij? Deel 

jouw ervaringen bij het Geldcafé! Aanmelden: via de Facebook-pagina www.facebook.com/Geldcafe/ of mail 

naar liza@dbbc.nl Meer informatie: www.dbbc.nl 

Vrij 20 okt (14.00 - 15.00U) / World Press Photo: Rondleiding door tentoonstelling (Engelstalig).

Op de eerste dag van World Press Photo is er een rondleiding door de tentoonstelling

door een van de curators van World Press Photo. Deze rondleiding wordt speciaal georganiseerd voor 

belangstellende bezoekers, maar ook voor de Maastrichtse (internationale) studentenverenigingen en 

expats. Om deze reden is de voertaal deze middag Engels. Deelname:€ 5,- / € 4,- voor bibliotheekleden 

(korting alleen tijdens voorverkoop), inclusief kop koffie/ thee bij Coffeelovers. Aanmelden: 

klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. 

Do 26 okt (12.30 - 13.30U) / Noten bij de lunch - kamermuziek

Studenten van het conservatorium verzorgen gratis toegankelijke lunchconcerten in Centre Céramique. Van 

klassiek tot jazz en van koor tot solist; alle genres komen aan bod.

Do 26 okt, 2, 9, 16 nov (10.00 – 12.30U) / DigiD? Wat is het en wat kun je ermee? 

Zelf je zaken (ook online) regelen is een wens van velen. Ontdek nu wat je zelf via internet kunt regelen met 

DigiD, je digitale paspoort. De gemeente, UWV en belastingdienst, kortom de overheid bieden steeds meer 

diensten aan via internet. Denk aan het aanvragen van huurtoeslag, van zorg, zoeken naar werk of het 

doorgeven van een verhuizing. In deze cursus van 4 bijeenkomsten ziet u wat DigiD is en hoe u er veilig 

zelfstandig mee werkt. Alles wordt stap-voor-stap uitgelegd door docenten en deskundige vrijwilligers. 

Belangrijk! Neem mee: uw burgerservicenummer en de inloggegevens van uw email. Centre Céramique 

helpt u met de cursus om de (elektronische) overheid te gebruiken en zelfredzaam te blijven. Deelname: € 

22,- / € 20,- voor verplicht werkboek en koffie/thee. Uiterlijk een week voor de start van de cursus dient het 

cursusgeld betaald te zijn. De cursus gaat door als er minimaal 4 deelnemers zijn. Kent u mensen voor wie 

het ook geschikt kan zijn? Kom dan samen. Volg eerst de cursus Klik &Tik als je nog niet goed om kunt gaan

met muis, toetsenbord en internet. Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. 
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Vrij 27 okt (14.00 – 16.00U) / Inloopspreekuur E-Books

Maak kennis met het e-bookplatform van de bibliotheek waarmee je op jou pc, laptop, e-reader of tablet e-

books kunt lenen! Leden van de bibliotheek kunnen via het e-bookplatform van de Nederlandse bibliotheken 

gratis e-books lenen. Centre Céramique start een inloopspreekuur om leden met vragen te helpen. Heb je 

vragen over bijvoorbeeld hoe je een account moet aanmaken of hoe je e-books moet downloaden en 

overzetten naar een tablet of e-reader, kom dan gerust langs. Breng je eigen e-reader met laptop, of je tablet

mee zodat wij je op weg kunnen helpen.

Vr 27 okt (14.00 - 16.00) / Schrijven over geluk

Wanneer ben je echt gelukkig? Of slaapt het grootste geluk van je leven in je geheugen? Was er een 

ontmoeting die je geluk heeft gebracht, al was het maar voor even? Denk je bij geluk aan de liefde, de 

schoonheid? Aan je kinderen, je ouders, de natuur, aan fortuin, de zomer, een huis, een dier of een periode 

uit je leven? Geluk is het thema in de Maand van de Geschiedenis. Wie durft het geluk op te zoeken, te 

beroeren of te ontsluiten met de pen? Schrijfdocent Emile Hollman (Centre Céramique, Schrijversacademie) 

verzorgt een Schrijfworkshop bij Centre Céramique voor maximaal 15 personen. Deelnemers kunnen tot 25 

oktober hun verhaal, hoofdstuk, brief, column, lied, gedicht over geluk mailen naar 

emilehollman@gmail.com. Wie alleen maar ideeën heeft en wil weten hoe die met de pen te verzilveren, kan

met lege handen komen. Deelname: € 5,50 / €4,50 voor bibliotheekleden. Aanmelden vóór 25 oktober: 

klantenservice@maastricht.nl  Activiteit in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

Vr 27 okt & 17 nov (15.00 - 16.30U) / De Nederlanden en Limburg: een bijzondere geschiedenis

Een geschiedenis die een volkslied opleverde waar veel Nederlanders weinig van begrijpen. Een provincie 

Limburg dat nog steeds ervaren wordt als “anders” dan de rest van Nederland:  “het buitenland in 

Nederland”. Historicus Monique Quint vertelt een boeiend verhaal over dit stukje Europa waar zo hard om en

in gevochten is. Menig vorstenhuis in Europa wilde dit stukje rijke delta maar al te graag bezitten. Vanaf de 

Middeleeuwen wisselden door oorlogen, huwelijken en verdragen, deze gebieden regelmatig van Heer. In de

19e eeuw mondde dit uit in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en begon het dentificatieproces. 

Gewesten werden provincies en burgers werden Nederlander. Ook de 11e provincie, Limburg, begon in die 

19e eeuw aan die ontwikkeling. De geschiedenis van de gebieden die werden samengevoegd tot één 

provincie Limburg zal worden behandeld in een 2e lezing op 17 november. U zult na deze 2 lezingen zoveel 

meer begrijpen van zowel ons volkslied als van de verschillen tussen het land dat de hele wereld lange tijd 

kende als “De Republiek” en van dat aparte deel van het land, dat nu de provincie Limburg is. Beide lezingen

zijn uitdrukkelijk met elkaar verbonden. Het is daarom aanbevolen beide data in uw agenda te reserveren!

Zo 29 okt (14.00 - 15.00U) / Fotojournalist Annemiek Mommers leidt u rond door World Press Photo 

Ieder jaar vraagt Centre Céramique een fotograaf een rondleiding te geven door de World Press Photo-

tentoonstelling. Dit jaar hebben we Annemiek Mommers gevraagd om u te gidsen. Annemiek Mommers 

werkt al sinds 1995 als freelance-fotojournalist voor Dagblad De Limburger, het Algemeen Dagblad, het 

Financieel Dagblad en de zakelijke markt. In haar foto’s klinkt haar liefde voor de mens en de natuur door, 

met heel vaak een onverwachte blik, focus en kwinkslag. Deelname: € 5,- / € 4,- voor bibliotheekleden 

(korting alleen tijdens voorverkoop), inclusief kop koffie/ thee bij Coffeelovers. Aanmelden: 

klantenservice@maastricht.nl of 043  350 56 00. 
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TENTOONSTELLINGEN 

T/m 15 okt / TOP or TOPIC

Archaeological Highlights and Mysteries from the Maastricht Area

Bijzondere Romeinse godenbeelden, schitterend versierde gouden en zilveren Merovingische sieraden, drie 

nog altijd even mystieke dodecaëders, een paar middeleeuwse schoenen èn een Vikingzwaard: zomaar een 

greep uit de meer dan 100 opzienbarende archeologische schatten die deze zomer in Centre Céramique te 

zien zijn. Conservatoren van de belangrijkste archeologische en historische musea uit de Euregio hebben de

selectie gemaakt: niet alleen de mooiste of meest waardevolle voorwerpen, maar ook raadselachtige en 

mysterieuze objecten. Objecten waarvan tot vandaag niemand weet waar ze vandaan komen of waarvoor ze

dienden. Deze tentoonstelling met top- en vraagstukken uit het Euregionale archeologische verleden vindt 

plaats ter gelegenheid van het grote internationale archeologiecongres dat begin september in Maastricht 

georganiseerd wordt door de European Association of Archaeologists (EAA). De tentoonstelling loopt in 

Maastricht door tot en met de Nationale Archeologiedagen op 13, 14 en 15 oktober. Er zijn tal van activiteiten

(rondleidingen, wandelingen, lezingen en workshops) voor volwassenen en kinderen. 

Top or Topic catalogus

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een catalogus te koop voor € 9,95. Locatie: Hal.

T/m 15 okt 2017 / UNCOVER17 - de keuze van Forum BEELDtaal 

Forum Beeldtaal is een Limburgs online-platform voor inhoudelijke fotografie met op facebook meer dan 

1600 volgers. Ook bieden zij cursussen, workshops en masterclasses aan. Met UNCOVER17 presenteren 

zij in Centre Céramique vijf fotografen die zijn geslaagd voor hun masterclass: ‘Laat je fotoproject floreren.’ 

Anouk Smit volgt haar ouders in het ouder worden en ontdekt een zeer bijzondere wereld.

Connie Akkermans onderzoekt dementie en komt ongeloofwaardige verhalen op het spoor.

Ruud van de Steeg haalt zijn jeugdherinneringen boven en laat een universele gevoelswereld spreken.

Han Borger maakt een roadtrip langs brokstukken van industrieel erfgoed in Duitsland en volgt de sporen 

van jonge vrouwen op zoek naar hun identiteit.

Henk de Jager laat een fascinerende mix van Waalse rauwheid, stedelijke chaos en verrassend vriendelijke 

bewoners zien. Locatie: fotogalerij

20 okt t/m 12 nov / World Press Photo 2017

Hij is er weer, de jaarlijkse blockbuster: de De World Press Photo-tentoonstelling. De expositie, die alleen in 

Maastricht al 10.000 bezoekers trekt, is niet alleen een overzicht van de beste persfoto’s van het jaar, het is 

tegelijkertijd een historisch document. Winnaar van de World Press Photo 2017 is Burhan Ozbilici, de Turkse

fotojournalist die tijdens een museumbezoek totaal onverwacht in een schietincident verzeilt raakte. Op zijn 

foto is te zien hoe moordenaar van de Russische ambassadeur Andrey Karlov triomfantelijk zijn pistool in de 

lucht houdt. Volgens de jury is de foto van deze 22-jarige dader, "een explosief beeld dat de haat in onze tijd 

uitbeeldt. “In de tentoonstelling zijn meer dan honderd foto’s te zien in de categorieën nieuws, sport, 

dagelijks leven en natuur. Locatie: Hal en fotogalerij 

 

T/m 15 apr 2018 / Verloren jeugd - over kinderarbeid in Maastricht

Verloren Jeugd is een tentoonstelling over de arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in de Maastrichtse 



glas- en aardewerkindustrie. Maastrichts aardewerk veroverde de wereld in de 19de eeuw.  Veel 

fabrieksarbeiders leden, en stierven vaak ook, aan de pottemennekeskrenkde (stoflongen) of aan 

loodvergiftiging. En, tot overmaat van onrecht en ellende: een aanzienlijk deel van de arbeiders was kind.  

Kinderen van 9 jaar of jonger werkten, ook in de nachtdienst, en vaak onder erbarmelijke omstandigheden. 

De tentoonstelling gaat over deze kinderen en hun gezinnen, over het sociale verzet en over de in 1887 

gehouden parlementaire enquête naar de omstandigheden in de Nederlandse fabrieken. Rond deze 

tentoonstelling zijn tal van rondleidingen, wandelingen kinderworkshops en lezingen. De tentoonstelling 

maakt deel uit van Ode to Dignity, een culturele manifestatie in Maastricht over kinderarbeid vroeger en nu, 

hier en elders. Locatie: eerste verdieping (op houten vloer bovenaan de trap)

MINI-EXPO’S

3 okt t/m 12 nov / Vensters op geluk: mini-expo in het kader van de maand van de geschiedenis

Geluk is een rijk begrip, en kent vele facetten en uitingen. Denk aan vindersgeluk, de liefde en aan het geluk 

dat reizen kan oproepen. Of het hemels geluk waarop gelovigen hun hoop vestigen. Aan familiegeluk, en het

genoegen van eten. Al deze aspecten van geluk zullen in deze presentatie worden belicht. In deze expo treft 

u ook een ‘Meldpunt geluk’ aan. Daar kunt u uw beschrijving van wat u gelukkig maakt deponeren (maximaal

200 woorden). Iedere week zullen de mooiste inzendingen op de website van Centre Céramique worden 

gepubliceerd. Op diverse plaatsen in de bibliotheek staan gedurende deze expositie ‘Wegwijzers naar het 

geluk’: standaards met daarop uitleenbare boeken die met het thema ‘Geluk’ te maken hebben. Locatie: 2e 

verdieping.

T/m 29 okt / Pril Geluk! - De Vroedvrouwenschool in beeld

Hoera een meisje! Hoera een jongen! De geboorte van een kind overspoelt de ouders als een tsunami van 

geluk. Dat was vroeger niet anders. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg beheert meer dan 1500 

foto’s van de Zuid-Limburgse Vroedvrouwenschool, opgericht in 1913. Circa 82.000 baby’s werden er 

geboren. Menig Nederlandse verloskundige genoot er haar opleiding. De historische foto’s vertellen het 

verhaal van de vroedvrouwen in uniform, wolken van baby’s, kersverse moeders en bevlogen docenten. De 

mini-expo Pril Geluk laat u de mooiste foto’s zien; een tastbare herinnering aan de universele vreugde van 

zwangerschap en geboorte. 

SHCL op locatie: Op initiatief en in samenwerking met het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) is 

deze expositie tot stand gekomen. De mini-expositie bestaat uit foto’s en korte begeleidende teksten. 

Locatie: Binnenvitrine hal.

JEUGD 

Wo 15 okt (14.30 – 15.30U) / Kinderrondleiding Verloren Jeugd 6+

Ontdek hoe het leven als kind in een fabriek was en kruip tijdens deze beleving in zijn of haar jas! In de 19e 

eeuw was het niet vanzelfsprekend om naar school te gaan, veel jonge kinderen werkten toen in de 

fabrieken van Maastricht. Zij maakten lange dagen en hadden weinig vrije tijd. Ze werkten in donkere ruimtes

vol oorverdovend lawaai, ongezonde lucht en moesten hard werken. Tentoonstellingsmakers Inge Davis en 

Rick Rinkens nemen je mee door de tentoonstelling Verloren Jeugd. Aanmelden: 

klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. 



Za 21 okt (14.30 – 15.30U) / Krrrr… okodil! (3-5 jr)

Muziek-activiteit door Eveline Arnold van Maatspel. 

Ook in de herfstvakantie griezelen we nog even verder met een spannend verhaal en heel veel liedjes en 

muziek. Aan de hand van het prentenboek Krrrr… okodil! maken de kinderen muziek met instrumentjes, 

zingen liedjes en bewegen op het verhaal. Deelname: € 3,- / € 2,50 voor bibliotheekleden (korting alleen 

tijden voorverkoop), ouders/verzorgers gratis toegang. Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350

56 00.

Za 21 okt (15.45 – 16.45U) / Muziek (0-2 jr)

Muziek op schoot is méér dan muziek! BoekStart-activiteit door Eveline Arnold van Maatspel 

Zin om een keer met uw kleintje, en samen met andere ouders en hun jonge kinderen, te spelen, luisteren, 

bewegen en zingen? Kortom, samen te genieten van muziek maken? Kom dan meedoen met Muziek op 

schoot en geniet! Een “Muziek op Schoot”-activiteit speelt in op de natuurlijke interesse voor muziek bij jonge

kinderen, en gaat uit van het samenspel tussen ouder en kind. Samen muziek maken helpt om een sterke 

band met je kind op te bouwen. Bovendien is muziek goed voor de ontwikkeling van taal, motoriek en 

sociaal-emotionele en sensorische vaardigheden. Deelname: € 3,- / € 2,50 voor bibliotheekleden (korting 

alleen tijden voorverkoop), ouders/verzorgers gratis toegang. Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 

043 350 56 00.

4 – 15 OKT / KINDERBOEKENWEEK – GRUWELIJK ENG 

Kom naar Centre Céramique….als je durft! 

Niet alleen in Centre Céramique is het feest. 

Kijk voor het volledige programma op onze website of in de speciale Kinderboekenweek-folder. Want 

ook bij Kumulus, het NHMM, in de grotten Noord, bij Lumière en in het Theater ah Vrijthof is het feest.  

Voor alle durfalles en stoere lezers t/m 12 jaar!

Word lid van de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek en ontvang een cadeautje.

Een lidmaatschap voor kinderen is gratis. Eenmalige inschrijfkosten €3,-. Ouders, denk aan een geldig 

legitimatiebewijs.

Openingsfeest Kinderboekenweek

Wo 4 okt (14.00– 15.00U)/ Buurman in de Natuur 5+ 

Een vrolijke, ontroerende én spannende dansvoorstelling over de kracht en de 

schoonheid van de natuur, door plan-d. Deelname: € 5,- / € 4,50 voor 

bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop). Aanmelden: 

klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.

Wo 4 okt (15.00 – 16.00U) / Griezelige workshops 4+

Broer Griz en zus Grizelle Griezel hebben een heel speciale liefhebberij: griezelen. 

Durf jij met hen mee te gaan op hun reis naar nieuwe lollige griezelzaken? Doe dan 

mee met deze workshops knutselen, spelen en ontdekken. Deelname: gratis. 
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Aanmelden bij aanvang workshops bij de studenten in de stadshal.

 

Za 7 okt (13.30 – 14.30U) / Monster Maskers maken 4+

Samen met een docent van Kumulus maak jij het engste monster masker dat er bestaat. Maar wees er een 

beetje zuinig op, want zaterdag 14 oktober krijg je alleen op vertoon van dit masker een VIP ontvangst 

voorafgaand aan de Cinekid openingsfilm ‘Ted Sieger’s Molly Monster’ in Lumière. Deelname workshop: € 

3,- / € 2,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop). Aanmelden: 

klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00. Vip gasten betalen in Lumière de reguliere toegangsprijs 

van €5,- voor de film, maar worden speciaal ontvangen. (reserveer je VIP ticket via 043-350 4080)

Wo 11 okt (14.30 – 16.00U) / De wereld van het Figurentheater 6+

Ontdek de geheimen van het figurentheater. Workshop door Ananda Puijk, een van de makers van de 

voorstelling Nyx 4+ die tijdens Festival Jong! te zien is. Deelname: € 3,- / € 2,50 voor bibliotheekleden 

(korting alleen tijdens voorverkoop). Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.

Za 14 okt (14.00 – 16.00U) / De verborgen dromen van Dali 10+

Ontdek samen met schrijfster Manon Berns het spannende Blockbusterboek “De verborgen dromen van 

Dalí”, speel een spel en bezoek het Dali-lab van Taalminners, waar je vanalles kunt doen en maken. 

Deelname: € 3,- / € 2,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop). Neem je opa of oma 

mee want die mogen gratis meedoen! Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.

VOORLEESUURTJES IN OKTOBER

In Centre Céramique wordt elke week een mooi verhaal voorgelezen. Na het voorlezen wordt er geknutseld. 

Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Wil je het voorleesuurtje bezoeken met 5 kinderen of meer? Meld je dan aan 

via klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.

Voorleesuurtje in het Nederlands: Zo 1 oktober. Wo 18 en 25 oktober.

Storytime in English: Zo 1 en 8 oktober. Wo 11 oktober. 

Hora de lectura Española: Zo 15 oktober.

Let op! i.v.m. de Opening van de Kinderboekenweek is er GEEN voorleesuurtje op 4 oktober.

Zo 1 okt (14.00 - 15.00U) / Naughty Nina by Juliet Clare Mickelburgh. 2+

Little Nina is tired of being nice all the time and decides she would like to be naughty instead. Being naughty 

is excellent fun, but after a while Nina makes a surprising discovery. Storytime in English is a great way to 

encourage your child to read, and provides you and your child the opportunity to brush-up on your English 

with native speakers. Stay after the story for some craft activities and a natter.

Zo 8 okt (14.00 - 15.00U) / The Gruffalo 2+

Sam will read you an exciting and scary story during this edition of the Kinderboekenweek (Children’s book 

week). “A mouse took a stroll through the deep dark wood. A fox saw the mouse and the mouse looked 
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good." But the fox is the least of the quick-witted mouse's problems. He's about to come face to face with an 

owl, a snake and… Oh help! Oh no! A Gruffalo!

Wo 11 okt (14.00 - 15.00U) / The Loch Mess Monster 2+

Come and sit around the book of The Loch Mess Monster. Sam will read you an exciting and scary story 

during this edition of the Kinderboekenweek (Children’s book week). Angus is a young monster who lives at 

the bottom of a lake in Scotland. He never tidies his room. Until………! Come and discover what happens 

next. 

Zo 15 okt (14.00 - 15.00U) / Hora de lectura Española 4+

¡Ven y acompáñanos en la lectura en Español! Sandra estará leyendo una historia de miedo y suspenso 

durante esta edición de la Semana de Libros para Niños. Entrada gatruita.

TIPS 

GRATIS ONLINE CURSUSSEN

Als lid van de Bibliotheek kun je een jaar lang gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te 

ontdekken of een vreemde taal te leren. Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling of wegwijs te worden

in een computerprogramma. Als extraatje krijg je iedere maand een korte online cursus cadeau. Deze 

maand…..

Oktober - Nederlands: De meest voorkomende taalfouten te lijf

Taalfouten maken is nooit leuk. Of je nu een e-mail aan je vader schrijft of een rapport voor je werk. Wil je 

voorgoed afscheid nemen van die vervelende d/t-fouten? En hoe zit het ook alweer met 'als' en 'dan'? 

Wanneer gebruiken we 'hen' en wanneer 'hun'? Met praktische tips en handige ezelsbruggetjes gaan we in 

dit webinar de meest voorkomende fouten te lijf.

Ga naar www.onlinebibliotheek.nl/cursussen.html voor meer informatie en een overzicht van al onze 

cursussen.

Schrijfschool seizoen 2017-2018

In oktober starten de cursussen van de Schrijfschool weer. Column/ Blog en Verhalen schrijven worden 

wegens succes opnieuw aangeboden. Als je al eerder een cursus Column/Blog, of Verhalen schrijven hebt 

afgerond, of de nodige schrijfervaring hebt, meld je dan aan voor de Schrijfclub. Check regelmatig de 

website voor het actuele aanbod. Meer informatie en aanmelden: www.kumulus.nl 

BOEKEN/ E-BOOKS/ DVD-SPEELFILMS/ MUZIEK

FEELGOOD 

Je tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt / Raphaëlle Giordano

Camille leidt een prima leven met haar man en zoon en heeft bovendien leuk werk; maar de sleur dreigt. Na 

een ontmoeting met ‘routinoloog’ Claude gooit ze het roer om. Camille pakt haar artistieke aspiraties op en 

begint een eigen bedrijf, dat een groot succes wordt. 

LITERATUUR

De rendementsdenker / Lucas Zandberg

Robert is net begonnen als docent bij een ROC. Met veel idealen stort hij zich in het onderwijs. Helaas wordt

zijn bevlogenheid algauw ondermijnd door de moordende resultaatgerichtheid van het management van het 
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ROC. Vooral sectormanager Margot speelt een belangrijke rol. Het boek is een satire op het huidige 

onderwijs. 

RUSSISCHE REVOLUTIE

Tien dagen die de wereld deden wankelen: reportage / John Reed 

Het meeslepende ooggetuigenverslag van de jonge Amerikaanse journalist John Reed (1887-1920). Reed 

was één van de weinige westerlingen die de Russische revolutie vanaf nabij meemaakte. De journalist deed 

verslag van chaotische politieke vergaderingen en volkswoede van opstandige militairen en 

fabrieksarbeiders. Honderd jaar later is dit belangrijke tijdsdocument opnieuw in het Nederlands verschenen.

VUURWAPENGEWELD 

Een doodgewone dag in Amerika: 24 uur. 8 staten. 10 kapotgeschoten jonge levens / Gary Younge

Een willekeurige 23 november in de Verenigde Staten. De dag waarop tien jongeren – zwart, blank en latino,

tussen de negen en negentien jaar oud – worden neergeschoten. Gemiddeld worden er in de VS elke dag 

zeven kinderen doodgeschoten. Gary Younge ging op zoek naar de verhalen achter deze jonge doden.

GRIEZELEN

De vloek van Woestewolf / Paul Biegel 

Dokter Kroch ontvangt een kist vol goud met daarin een brief van de hertog van Woestewolf met de vraag 

hem te genezen van de goudkoorts. De dokter gaat op zoek naar het kasteel van de hertog. Hij wordt 

achtervolgd door twee domme rovers Oenk en Boenk die de kist met goud willen stelen. Griezelig 

avonturenverhaal in poëtische taal, helemaal in de sfeer van het thema van de Kinderboekenweek (vanaf ca.

10 jaar).

POËZIEPRENTENBOEK

Niets liever dan jij / Erik van Os & Elle van Lieshout

Ontroerende en grappige versjes over de liefde tussen ouders en kinderen, maar ook over veters strikken, 

lanterfanten, eten en op tijd naar bed gaan. De wereld wordt bekeken door de ogen van een kind; een 

wereld dicht bij huis, waar zó veel is om je over te verwonderen. De mooie illustraties van Marije Tolman 

maken dit boek compleet. Het boek is bekroond met een Vlag en Wimpel 2017. (voor 3-7 jaar ) 

DVD-VIDEO

Jackie / directed by Pablo Larrai ́n

Het verhaal van de moord op John F. Kennedy en de vier dagen van nationale rouw door de ogen van Jackie

Kennedy. Jackie die in de dagen erna alles doet om het beeld dat haar man zal nalaten, zo positief mogelijk 

te maken. Jackie wordt indrukwekkend gespeeld door Nathalie Portman, afwisselend koel, berekenend, 

charmant en emotioneel. 

CD

Truth is a beautiful thing / London Grammar

Na jaren van toeren en schrijven presenteerde London Grammar dit voorjaar hun tweede CD. Een mix van 

dromerige pop, elektronica en de betoverende stem van Hannah Reid maakt dit werk van het trio uit 



Nottingham / London tot een waar luistergenot. 

E-BOOK

Honderd uur nacht / Anna Woltz

De veertienjarige Emilia ontdekt dat haar vader (die schooldirecteur is) flirt met haar klasgenootje. Geschokt 

vliegt Emilia alleen naar New York, maar het appartement, dat ze via internet huurde, bestaat niet. Dan komt 

er een verwoestende orkaan op de stad af. Samen met twee Amerikaanse jongens en een heldhaftig klein 

meisje bereidt Emilia zich voor op de storm van haar leven.


