
  

 
 

Cultuuragenda Parc Imstenrade, 12e jaargang, nr. 85, augustus 2019  

 

Orlandofestival 

Woensdag 14 augustus 2019, Orangerie, 15.00 uur  

 

Traditioneel kunt u tijdens het Orlandofestival in huis genieten van een van de 

regioconcerten. Op deze woensdagmiddag speelt voor u het Malevitsj Piano Kwartet.  

 

Eind 2015 ontstond het Malevitsj Piano Kwartet in de kamermuziekklas van Henk Guittart 

aan het Conservatorium Maastricht. Het kwartet nam deel aan diverse festivals. In 

augustus 2017 maakte het ensemble een première-opname van het pianokwartet van de 

Nederlandse componist Oscar van Hemel (1892-1981) en in november van dat jaar won 

het Malevitsj Piano Kwartet de 1e prijs en de Gnessin Artistry-prijs op het Internationaal 

Tanejev Kamermuziek Concours in Rusland.  

Het Malevitsj Piano Kwartet is gevestigd in Maastricht en studeert met ingang van 

volgend seizoen ook aan de Hochschule für Musik te Keulen. 

 

Malevitsj Piano Kwartet 

 

Sofia Raichenko, piano 

Andrey Roszyk, viool 

Tom Congdon, altviool 

Stéphane Giampellegrini, violoncello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma o.v.b. 

Robert Schumann (1810-1856)- Pianokwartet in Es, op.47 (1842) 

Hans Kox (1930-2019)- Pianokwartet nr. 1 (1959) 

Hans Kox (1930-2019) Pianokwartet nr.2 (1968)  

Arthur Honegger (1892-1955) Sonatine voor viool en cello, H.80 (1932) 

 

Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een 

vrije gave. De opbrengst komt ten goede aan het 

Orlando festival.  

 

 

www.orlandofestival.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orlandofestival.nl/
https://www.orlandofestival.nl/musici/malevitsj-piano-kwartet/
https://www.orlandofestival.nl/programmaboek-2019/


 

 

Film, Love is strange 

Dinsdag 20 augustus 2019, Barbier, 14.00 uur  

 

Na een relatie van 39 jaar treden kunstschilder Ben en 

pianoleraar George eindelijk in het huwelijksbootje 

tijdens een idyllische ceremonie in hun geliefde stad 

New York. Maar bij de katholieke school waar George 

werkt wordt het nieuws niet goed ontvangen en is zijn 

ontslag het gevolg. Het pasgetrouwde stel kan niet 

anders dan hun appartement  verkopen. Terwijl ze op 

zoek gaan naar een goedkopere woning, moeten ze 

noodgedwongen gescheiden van elkaar bij familie en 

vrienden intrekken. Hun relatie wordt flink op de proef 

gesteld en al snel blijkt dat zij niet de enigen zijn die 

moeite hebben met de nieuwe gezinssamenstellingen. 

 

Angelique Hinssen zal de film bij u introduceren, 

gastvrouw is mevr. Tuninga.   

  

Toegang bedraagt € 3,- p.p. incl. koffie/thee. 

Graag ter plekke voldoen.  

 

 

Presentatie BIJzondere beestjes 

Woensdag 28 augustus 2019, 19.00-20.30 uur, zaal La Valeur 

 

BIJzondere beestjes 

 

In de berm, 

een zwerm, 

bijen, 

ze vlijen, 

zich op de bloemen, 

hoor ze toch eens zoemen. 

 

Ze werken zich een lens, 

voor de mens, 

en voor de koningin, 

slaan ze de honing in. 

 

Mark Kremer, een gepassioneerde hobbyimker uit de Wolfhaag te Vaals, zal op 

woensdagavond 28 augustus aanstaande samen met zijn vrouw Kelly een lezing geven 

over de bij en hun eigen imkerij “De Grenssteen”. Ze vertellen hoe hun hobby is ontstaan 

en wat er allemaal bij komt kijken. Ook krijgen we meer tekst en uitleg over dit BIJzondere 

beestje. Na afloop van de presentatie zal er de mogelijkheid zijn om honingproducten van 

eigen imkerij aan te schaffen.  

 

Binnenkort ontvangt u een persoonlijke 

uitnodiging van Karin Houtermans, 

activiteitenbegeleiding Parc Imstenrade, in 

de brievenbus met alle informatie omtrent 

deze BIJzondere avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMueDE4N7jAhXJyKQKHYDYD9EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.com/Love-Strange-Alfred-Molina/dp/B00N5B5BHS&psig=AOvVaw3ryEfxu9RXzq0wHO4bUG77&ust=1564648615586267
https://www.nzartisanhoney.co.nz/


 

 

 

In aanloop naar de gedenkmaand september 2019 leest u 

onderstaand een fragment van een ooggetuigenverslag van 

een medewerkster aan de toenmalige Vroedvrouwenschool.  

 

Tijdens de oorlog hield Leny Lonis een dagboek bij over de maand 

september, waarin zij per dag uitvoerig de gebeurtenissen voor en 

tijdens de bevrijding van Heerlen beschreef. Op 17 september 1944 

was Leny Lonis aan het werk op de Vroedvrouwenschool, waar zij 

medewerkster op de administratie was. 

 

Magdalena Maria Lonis, roepnaam Leny werd op 24 mei 1907 geboren 

te Amsterdam en overleed in Heerlen 9 augustus 1993. In 2019 werd 

het dagboek van Lenie Lonis overgedragen aan het stadsarchief van de gemeente Heerlen. 

 

De 17e september vormde de climax van een reeks spannende gebeurtenissen, die gepaard 

ging met de komst van de Amerikaanse bevrijders. Die ochtend trokken tanks en jeeps 

het complex van de Vroedvrouwenschool voorbij, maar niet zonder eerst hartelijk begroet 

te zijn door het personeel, zie ook de toegevoegde foto’s. 

 

- aanvang fragment 

 

Zondag 17 September 

Er is deze dag ’s morgens geen H. Mis, doch ’s avonds om 6 uur. De kanonnen bulderen 

nog steeds en het gefluit van de granaten is niet van de lucht. Het glasgerinkel van de 

nacht blijkt veroorzaakt te zijn door een granaat die is ingeslagen in de glazen 

verbindingsgang tusschen woonhuis en kapel.  

Al vroeg krijgen we het bericht, dat de Amerikanen heel dichtbij zouden zijn. Men mompelt 

van Benzenrade. Allemaal hopen we al dagenlang, dat ze ook langs de school zullen komen. 

….. Om half twaalf knallen er weer een paar flinke schoten. Net voordat de schoten knalden 

vertelde een jongen: “Ze komen eraan”, en hij wees links van de school. Een heele groep 

menschen rende in de aangegeven richting. Tot de schoten knallen. Dan zegt er iemand: 

“Ze komen toch weer van de andere kant”. Dan rennen ze weer terug. Voor de school 

gekomen, blijken de eerste tanks gesignaleerd te zijn. Ik wil het niet gelooven. Kom dan 

mee, zegt Mien Consten, dan zal ik het je laten zien! Wij komen echter zoover niet. Er 

wordt geroepen: “Ze zijn al op de hoek.!” 

We worden gewaarschuwd onder de poort en binnen te blijven, durven dus niet naar de 

hoek te loopen. Doch op een gegeven moment komen twee Amerikanen naar de deur van 

de Zuigelingen gestapt. Waarop ik het niet meer uithouden kan en ook naar die deur ren. 

Ze vragen naar de “tower” en ik begrijp, dat ze willen weten, wat er op de toren is. Echter 

bedoelen ze, dat ze naar de toren van de kliniek willen. Als het zoover is, dan neem ik ze 

mee en onder de poort door waar iedereen begint te juichen, stap ik met Mien Consten, 

elk van ons gewapend met een Amerikaan naar de kliniek. Halfweg de vijver kwam Dr. 

Lubbers met den Rector ons tegemoet. Hij schudde ze de hand, waarop ik vertelde, dat ze 

naar de toren wilden en met zijn allen trokken we verder. Intusschen konden we niet 

ophouden, tegen de Amerikanen te zeggen; hoe blij of we waren dat ze eindelijk gekomen 

waren; dat het jammer was dat ze er niet eerder waren enz. enz. We keken bij hun op hun 

kaart en zagen, dat alles er heel nauwkeurig op stond; zelfs de gebouwen van de school 

stonden er op aangegeven. Aan de poort zeiden ze tenslotte: “We thank you”, waarop wij 

protesteerende zeiden: “Neen wij moeten u danken”. 

Een Amerikaansch officier was zoo vriendelijk langs alle patiënten die in de kelder lagen te 

gaan, ze de hand te drukken en naar de babies te kijken. Tot verrukking van alle moeders. 

Om zes uur hadden we een H. Mis maar nu aan het slot een luid Te Deum en een 

enthousiast Wilhelmus. Daarna een gezamenlijk feest-souper, waarbij halverwege twee 

Amerikanen naar binnen werden gebracht, verwelkomd met luide hoera’s. Het 

enthousiasme kende werkelijk geen grenzen. 

Ik weet zeker, dat ik deze dag nooit zal vergeten. Alles was onvergetelijk. De week van 

bijna niet te dragen spanning. De angst voor de ondergedoken menschen. Het steeds 

nader komen van de gevechtshandelingen. De komst van de Amerikanen en de goede 

afloop voor de school en ook voor Heerlen. 

 

- einde fragment 

 

Met dank aan dhr. Verkoyen, Parc Imstenrade, voor het ter beschikking stellen van dit 

historische document en de overdracht ervan aan de gemeente Heerlen.  

 



 

 

 

Navolgende foto’s zijn gemaakt op zondagmorgen 17 september 1944 voor de voormalige 

Vroedvrouwenschool bij de aankomst van de Amerikaanse militairen van de 30ste 

Infanterie Divisie “Old Hickory’. Waarschijnlijk gaat het hier om een verkenningseenheid. 

 

Met dank aan dhr. Pauwels, historicus en raadslid gemeente Heerlen, voor het ter 

beschikking stellen ervan.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dorothy Boelen, doeken, mixed media 

Bosmanemoon begane grond 

 

Dorothy Boelen komt uit Brabant en woont in Heerlen. 

Zij heeft haar opleiding gevolgd aan de kunstacademie 

in Maasmechelen en deze succesvol afgerond. 

Daarnaast heeft zij ook een jaartraject gevolgd bij 

academie Filarski te Schijndel. 

Dorothy Boelen vindt haar rust met name in de natuur. 

De natuur is haar 

inspiratiebron. Elk seizoen raakt haar met z’n 

schoonheid. Zij maakt veel foto’s en deze vormen het 

begin van haar schilderijen. Zij werkt op verschillende 

materialen zoals canvas, plexiglas en papier. Hierbij gebruikt zij o.a. acryl, inkten, paraffine 

en allerlei soorten technieken. 

 

Lief van Himbeeck,  

doeken eerste etage Bosanemoon, juwelen en porselein, vitrines eerste etage Bosanemoon 

 

Over zichzelf vertelt Lief van Himbeeck: 

“Na mijn masteropleiding aan de academie voor 

schone kunsten, st. Lucas, te Brussel vestigde ik 

mijn kunstatelier in een pittoresk dorpje aan de 

Maaskant, Leut. Na jaren van schilderen in allerlei 

stijlen evalueerde mijn werk naar het weergeven 

van dieren. Dieren zijn de rode draad in mijn 

werken, vaak in relatie tot mensen. Van jongs af 

aan waren dieren mijn maatjes, nu fungeren ze 

als levend model. Vooral katachtigen, ik ben een 

gepassioneerd fokker van het Maine Coon 

kattenras, en paarden zijn mijn muse. Naast het 

schilderen op canvas breidde ik mijn creaties uit 

met eigenzinnig gemaakte juwelen en porseleinen 

creaties”. 

 

 

Met vriendelijke groeten,   

     

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

 

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  

Vooraankondigingen  

  

- Dinsdag 10 september 2019, Documentaire: Nooit vergeten, Heerlenaren en 

hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog, filmbeelden met toelichting door dhr. 

P. Pauwels, in de zaal van La Valeur 

 

- Zondag 22 september 2019, 75 Jaar Bevrijding, Elisabethkapel, Orangerie en La 

Valeur, met concert, verhalen en swingband.  

 

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/

