
 

 

 

 

Eurode Divertimento 

Een afwisselende zondagmiddag in twee talen
 

Op zondag 9 februari 2014 organiseert Stichting Eurode 2000+ i.s.m. de Deutsch Niederländische 

Gesellschaft zu Aachen (DNG) een cultureel samenzijn voor de inwoners van Herzogenrath, Kerkrade 

en omgeving. Het programma omvat muziek, een quiz, een discussie over een actueel thema en een 

interview. 

De bijeenkomst vindt plaats in conferentiecentrum Rolduc (Kerkrade) 

welkom vanaf 15.00 uur. De entree is vrij. 

Nederlandse rondleiding door Rolduc om 13.30 uur. De rondleiding kost 
  

Wat is er te beleven? 

• Een interview door Elke Emrich (voormalig

tolkvertaler) met Otto de Kat die daarna zal voorlezen uit zijn boek “Bericht uit Berlijn”.

• Chansons uit de jaren ‘20 van Kurt Tucholsky en Friedrich Holländer door het duo Irmgard 

Lebherz (zang) en Pascal Fricke (gitaar).

• Een discussie met leraren en studenten over tweetalig onderwijs en studeren in het 

buitenland o.l.v. Wim Horsch

Limburg). 

• Een Euregionale quiz. 

• Moon Peerboom presenteert 
 

Programma 

13.30 uur Rondleiding Rolduc

15.00 uur  Ontvangst deelnemers

15.30 uur  Opening en welkom 

15.40 uur  Interview Otto de Kat die daarna zal voorlezen

16.10 uur  Muzikaal intermezzo door het duo Irmgard Lebherz & Pascal Fricke

16.20 uur  Grensoverschrijdende quiz

16.40 uur  Muzikaal intermezzo

16.50 uur  Rondetafelgesprek over het leren van een buurtaal en studeren bij de buren

in het buitenland

17.20 uur  Muzikaal intermezzo

17.30 uur Uitslag quiz, afsluiting en tot ziens
 

Aanmelden 

• U wordt verzocht zich aan te melden:

via e-mail: eurode@kpnmail.nl
 

Otto de Kat 
Otto de Kat is de schrijversnaam van Jan Geurt Gaarlandt

Balans, ontdekker van Etty Hillesum en bovendien in de jaren ’70 gerespecteerd literair criticus bij de Volkskrant en Vrij 

Nederland. Na zijn uitgeverscarrière is Gaarlandt aan een volgende 

Wouter van Oorschot heeft intussen vier romans van De Kat op de markt gebracht en deze zijn intussen allemaal al in 

meerdere talen vertaald. Julia, zijn derde roman, wordt in Duitsland verfilmd door Be

 

“Bericht uit Berlijn” 
Voorjaar 1941: Oscar Verschuur, Nederlands diplomaat in Berlijn, krijgt geheime informatie over de door Hitler geplande 

aanval op Rusland. De melding komt van zijn dochter Emma, die gehuwd is met een Duitse ambtenaar van h

van Buitenlandse Zaken. Oscar weet dat hij de informatie door moet geven, maar daarmee brengt hij het leven van Emma 

in gevaar. De enige die hij in vertrouwen kan nemen, zit als Churchills persoonlijke adviseur in Londen. Na een omslachtige 

reis door het verduisterde Europa bereikt Oscar de Britse hoofdstad. Zijn onaangekondigde bezoek heeft zowel 

onverwachte als dramatische gevolgen.
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Aachen (DNG) een cultureel samenzijn voor de inwoners van Herzogenrath, Kerkrade 
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Otto de Kat is de schrijversnaam van Jan Geurt Gaarlandt (1946), oprichter en jarenlang succesvol eigenaar van Uitgeverij 

Balans, ontdekker van Etty Hillesum en bovendien in de jaren ’70 gerespecteerd literair criticus bij de Volkskrant en Vrij 

Nederland. Na zijn uitgeverscarrière is Gaarlandt aan een volgende loopbaan begonnen: die van schrijver. Collega

Wouter van Oorschot heeft intussen vier romans van De Kat op de markt gebracht en deze zijn intussen allemaal al in 

meerdere talen vertaald. Julia, zijn derde roman, wordt in Duitsland verfilmd door Ben Verbong. 

Voorjaar 1941: Oscar Verschuur, Nederlands diplomaat in Berlijn, krijgt geheime informatie over de door Hitler geplande 

aanval op Rusland. De melding komt van zijn dochter Emma, die gehuwd is met een Duitse ambtenaar van h

van Buitenlandse Zaken. Oscar weet dat hij de informatie door moet geven, maar daarmee brengt hij het leven van Emma 

in gevaar. De enige die hij in vertrouwen kan nemen, zit als Churchills persoonlijke adviseur in Londen. Na een omslachtige 

eis door het verduisterde Europa bereikt Oscar de Britse hoofdstad. Zijn onaangekondigde bezoek heeft zowel 
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Op zondag 9 februari 2014 organiseert Stichting Eurode 2000+ i.s.m. de Deutsch Niederländische 

Aachen (DNG) een cultureel samenzijn voor de inwoners van Herzogenrath, Kerkrade 

en omgeving. Het programma omvat muziek, een quiz, een discussie over een actueel thema en een 
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Een discussie met leraren en studenten over tweetalig onderwijs en studeren in het 

(voorzitter expertgroep buurtaal en internationalisering 

Muzikaal intermezzo door het duo Irmgard Lebherz & Pascal Fricke 

Rondetafelgesprek over het leren van een buurtaal en studeren bij de buren 

(1946), oprichter en jarenlang succesvol eigenaar van Uitgeverij 

Balans, ontdekker van Etty Hillesum en bovendien in de jaren ’70 gerespecteerd literair criticus bij de Volkskrant en Vrij 

loopbaan begonnen: die van schrijver. Collega-uitgever 

Wouter van Oorschot heeft intussen vier romans van De Kat op de markt gebracht en deze zijn intussen allemaal al in 

Voorjaar 1941: Oscar Verschuur, Nederlands diplomaat in Berlijn, krijgt geheime informatie over de door Hitler geplande 

aanval op Rusland. De melding komt van zijn dochter Emma, die gehuwd is met een Duitse ambtenaar van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken. Oscar weet dat hij de informatie door moet geven, maar daarmee brengt hij het leven van Emma 

in gevaar. De enige die hij in vertrouwen kan nemen, zit als Churchills persoonlijke adviseur in Londen. Na een omslachtige 

eis door het verduisterde Europa bereikt Oscar de Britse hoofdstad. Zijn onaangekondigde bezoek heeft zowel 


