
       

 
 

Cultuuragenda Parc Imstenrade, 13e jaargang, nr. 91, februari 2020  

 

Film,  Cocoon, 1985 

Dinsdag  11 februari 2020,  Barbier, 14.00 uur  

 

In februari zetten we een gouden oude op het programma 

met Cocoon. Cocoon is een bijzondere science fiction 

klassieker van  regisseur Ron Howard. 

 

Vier ruimtewezens keren terug naar de aarde, waar ze tijdens 

hun laatste bezoek, 10.000 jaar geleden, enkele van hun 

vrienden hebben moeten achterlaten in cocons op de bodem 

van de oceaan. Als zij de cocons in een zwembad 

onderbrengen, blijken vreemde krachten over te slaan op een 

groep oude mensen die daar stiekem komen zwemmen. Het 

begin van een fantastisch avontuur.. 

 

Ongetwijfeld bij velen van u bekend, maar mooi om nog eens 

gezamenlijk te bekijken. Een film met een goed verhaal en 

humoristische toetsen.  

 

 

Toegang is € 3,00 incl. koffie of thee. Er zijn maximaal 30 zitplaatsen; kaartjes zijn te koop 

bij de Service Corner, Parc Imstenrade, uitsluitend afrekenen met Vitalis Servicepas of pin.  

 

Angelique Hinssen zal de film bij u inleiden, gastvrouw is mevrouw Tuninga.  

 

 

Carnavalsbal, La Valeur, woensdag 12 februari 2020 

Aanvang 18.30 uur 

 

Het is weer zover, ons jaarlijkse Carnavalsfeest staat voor de 

deur. U komt toch ook? Heerlijk meezingen, sjoenkele, dansen 

en lachen. En vergeet niet uw verbeelding te laten vieren in 

kostuums of hoeden.  

Voor een spetterende sfeer zorgen onder meer Beppie Kraft 

en Frans Theunisz. En natuurlijk zijn ook de bekende 

prinsengarden weer van de partij. Kaartjes, à € 14,11 p.p., 

zijn te koop bij de Service Corner, Parc Imstenrade.   

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/de/search/20er%2Bretro&psig=AOvVaw2qwEjqBWlBMfcxJVIxB2zh&ust=1580555264644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCL3arZrecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.dreamstime.com/stock-images-joker-red-yellow-image13207814&psig=AOvVaw0pG7PzI6NvRUb1tK7KC8OZ&ust=1580556910279000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjTt7vfrecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaat/muziekinstrumenten/8580/fanfare&psig=AOvVaw0JbE1s7h9sOdoyONyrdFtc&ust=1580565645732000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjU4ICArucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.vpro.nl/cinema/films/film~345126~cocoon~.html&psig=AOvVaw1DRJsxjTO46xEml1KQ9TFD&ust=1580553542899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiZ0PXSrecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://open.spotify.com/playlist/1xQvcNKQVMGOsuZK6nXx9a&psig=AOvVaw1kdPBk65KYEaCi_1iYLUIS&ust=1580557047466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDA4vzfrecCFQAAAAAdAAAAABAK


 

 

 

 

 

 

Exposities februari t/m maart 2020 

 

Ger Koks, doeken, begane grond 

Bosanemoon 

 

Ik teken en schilder vooral naar 

waarneming, volg niet echt een stijl 

maar teken en schilder alles zoals ik 

het voel en beleef. Ik maak schetsen 

van mijn onderwerpen en werk deze 

uit. Mijn onderwerpen zijn 

landschappen, architectuur, 

modellen, portretten en stillevens. 

Tevens werken in opdracht.  

 

Ik heb de tekenopleiding gevolgd aan 

de Kunstacademie Maasmechelen, 

geef tekenles aan de Vrije Academie 

(VAZOM) in Kerkrade en tekenworkshops in mijn eigen atelier.  

Voor deze expositie heb ik gekozen voor landschappen, veelal uit de directe omgeving van 

Epen.  Voor de tekeningen gebruik ik veel pastelkrijt en houtskool en de schilderijen zijn 

gemaakt met acrylverf.  

 

Voor een overzicht van mijn recente werk, publicaties en het expositieoverzicht verwijs ik 

naar mijn website www.gerkoks.exto.nl.  

 

 

Dhr. H. Smeets, Parc Imstenrade, houtsnijwerk, vitrines 1e etage Bosanemoon 

 

Wij verhuisden in 2001 van Arizona naar 

een retirement community in 

Summerfield, Florida. Daar was ook een 

houtsnijclub waar ik een paar keer ging 

kijken. Een van de leden vroeg of ik lid 

wilde worden, maar ik dacht eerst dat ik 

dat niet kon leren. Hij heeft mij onder zijn 

hoede genomen en mij aangemoedigd 

door te gaan. Ik heb het aan hem te 

danken dat ik deze hobby heb. 

 

Ik neem de voorbeelden uit een kalender 

die we ieder jaar aan de muur hebben 

hangen. Mijn echtgenote Netty zoekt uit 

wat ze mooi vindt en ik probeer het te 

maken. Ik ben 15 jaar lid van de club 

geweest en heb het steeds met veel plezier gedaan, doe het nog steeds en hoop het nog 

vele jaren te kunnen doen. 

 

In een van de vitrines ziet u tevens  het gereedschap dat de heer Smeets gebruikt bij het 

maken van het houtsnijwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerkoks.exto.nl/


 

 

 

Reggie Bruine de Bruin, doeken, 1e etage Bosanemoon  

 

Mijn naam is Reggy Bruine de Bruin en geboren in 

Amsterdam. Met ons gezin zijn wij 15 jaar geleden naar 

Epen verhuisd en hebben we daar een gezellig 

vakwerkboerderijtje gekocht. Sinds 5 jaar ben ik gaan 

schilderen. 

 

Portretten schilderen vind ik vooral erg fijn om te doen, en 

dan het liefst met bepaalde emoties of uitdrukkingen. Maar 

ik schilder ook dieren, landschappen, bloemen en 

schilderijen in opdracht. In Parc Imstenrade ga ik een serie 

tentoonstellen die ik “leef!” heb genoemd. Het zijn 

verschillende mensen, met een aandachtige en vaak ook 

positieve uitstraling. 

 

Als u mijn site wilt bezoeken: www.reggy-art.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumjaar 2020, een selectie 

 

Zondag, 1 maart 2020, Expositie, begane grond gang Orangerie 

Parels, Parc Imstenrade kiest uit de kunstcollectie Schunck  

 

 
 

Onder deze pakkende titel hebben twaalf bewoners van Parc Imstenrade een selectie 

gemaakt uit de beeldende kunst collectie van Schunck. In een viertal workshops is de keuze 

gemaakt, zijn de werken besproken en de bijbehorende teksten samengesteld. Op zondag 

1 maart 2020 zult u allen in de gelegenheid zijn deze tentoonstelling te bekijken in Parc 

Imstenrade, waarbij de betrokken medebewoners voor tekst en uitleg zullen zorgen.  

Vanaf 6 maart is de expositie voor de rest van het jaar te bewonderen in het Raadhuis 

Heerlen.  

In de tweede helft van februari ontvangt u een 

persoonlijke uitnodiging met informatie in uw brievenbus.  

 

 
  

 

 

 

 

 

http://www.reggy-art.nl/


 

 

 

Beethovenjaar 2020 

 

Op woensdag 11 maart van 14.30-16.00 

uur geeft Toine Sporken in de Barbier 

van Parc Imstenrade een lezing over dé 

jubilaris van 2020, Ludwig van 

Beethoven. 

Deze componist heeft voor veel 

opschudding gezorgd, veel van zijn 

ideeën vonden weinig genade bij het 

publiek van toen. Maar we weten 

inmiddels ook dat zijn inbreng van 

doorslaggevende betekenis is gebleken 

voor de totale muziekgeschiedenis. 

Wat hij zoal teweegbracht en de manier waarop hij dat deed, gaat u horen en zien, uiteraard 

ook aan de hand van enkele indrukwekkende muziekfragmenten; beeld en geluid. En Toine 

Sporken maakt er zoals bekend weer een mooi verhaal van. 

 

Bijzonderheden over aanmelding en deelname volgen in de Cultuuragenda voor 

maart 2020.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  

 

 

Oproep  

 

Verleden … verteld en verbeeld 

 

Samen met de vrijwilligers Kunst & Cultuur 

wordt een kleine tentoonstelling voorbereid in 

het kader van ons Jubileumjaar; 20 jaar Parc 

Imstenrade en 100 jaar eerstesteenlegging 

Vroedvrouwenschool. 

 

In de vitrines in de Orangerie willen we foto’s, 

oude geboortekaartjes, gedenkbordjes, 

krantenknipsels en zo meer tonen die 

betrekking hebben op de historie van dit 

bijzondere pand. Alles wordt aan het einde 

van het jaar weer aan de rechtmatige 

eigenaars teruggeven.  

 

Fijn als hier reacties op komen en nu 

reeds dank voor de medewerking.  

 

Liesbeth Bijlmakers 

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl  

045 – 400 4613 

 

  Afbeelding vroegere ooievaar op torentje Vroedvrouwenschool.  

 

 

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
mailto:l.bijlmakers@vitalisgroep.nl

