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Documentaire film,  Heerlen vroeger 

Dinsdag  14 januari 2020,  zaal La Valeur, 14.00 uur  

Zaal gaat open vanaf 13.30 uur 

 

In 1988 werd een compilatie samengesteld met filmbeelden over Heerlen. De oudste beelden 

stammen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Er is zelfs een opname te zien van een 

hoogbejaarde monseigneur Savelberg die volgens het begeleidende commentaar uit 1904 

stamt.  

U ziet het oude Raadhuis, maar ook de bouw van het nieuwe, de Pancratiuskerk, beelden 

van processies in de jaren twintig en dertig, een bezoek van koningin Wilhelmina, de 

bezetting en de bevrijding van de stad, de landelijke omgeving, maar ook de opkomst van 

de mijnindustrie.  

Kortom een scala aan archiefbeelden en indrukken. Het commentaar bij de beelden wordt 

gesproken door Huub Mans, ongetwijfeld bij velen van u nog bekend als presentator van het 

regionale actualiteitenprogramma Van Gewest tot Gewest.    

 

Teneinde velen de gelegenheid te geven deze beelden te zien, wordt de film gedraaid in de 

zaal van La Valeur en duurt zo’n 50 minuten 

Toegang is € 5,50, dit is voor koffie/thee met een stukje vlaai. Er zijn maximaal 50 

zitplaatsen; kaartjes zijn te koop bij de Service Corner, Parc Imstenrade.  

Afrekenen met Vitalis Servicepas of pin.  

 

Met dank aan mevrouw Sonneville, Parc Imstenrade, voor het ter beschikking 

stellen van dit beeldmateriaal.  

 

 
 

Heerlen, Emmaplein, jaren 30 

 

 

 

 

http://fotos.serc.nl/uploads/tx_multishop/images/products/normal/hee/heerlen-137.jpeg


 

 

Exposities januari 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 verhuisde 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. 

 

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, allen met een positieve uitstraling. 

 

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

 

 

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


 

 

Jubileumjaar 2020, een selectie 

 

Zondag, 1 maart 2020, Expositie 

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 februari aanstaande ontvangt u een persoonlijke 

uitnodiging met informatie in uw brievenbus.  

 

 

  

 

 

 

 

Donderdagmiddag 9 april 2020, lezing Jan van Eyck door Arjen van Prooijen,  

zaal La Valeur 

 

 
 

Arjen van Prooijen neemt u mee in de wereld van deze meester van de Vlaamse  

Primitieven, met als artistiek hoogtepunt het gerestaureerde De Aanbidding van het Lam 

Gods. Ook tijdgenoten van Jan van Eyck worden besproken. Een middag als voorbereiding 

op de tentoonstelling of als cultureel genoegen bij uitstek.  

In de cultuuragenda voor april komt de informatie voor aanmelding van deze lezing te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV8PO27O7mAhXN5KQKHcelCkYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ey-vodw.com/blog/marketing-science-objectief-waarnemen&psig=AOvVaw3FGtbLKynE_L1Fmr7VP5tY&ust=1578395653803498


 

 

 

Woensdag 22 april 2020, Culturele dagtrip naar Jan van Eyck tentoonstelling, Gent 

 

Onder de titel “Een optische revolutie” wordt in Gent van 1 februari t/m 30 april 2020 de 

grootste Ven Eyck-tentoonstelling ooit gerealiseerd. Als u weet dat in de hele wereld slechts 

20 werken van Jan van Eyck bewaard zijn gebleven en de helft daarvan straks in Gent te 

zien is, begrijpt u dat dit voor het Museum van Schone Kunsten een ongekende prestatie  

moet zijn. De Vlaamse meester Jan van Eyck (1390-1441) tilde in de vijftiende eeuw de 

olieverfschilderkunst naar grote hoogte. Hij creëerde levensechte portreten en zeer 

gedetailleerde landschappen. Het spreekt vanzelf dat de acht gerestaureerde buitenluiken 

van Van Eycks altaarstuk De Aanbidding van het Lam Gods (onthuld in 1432)  centraal staan. 

 

  
Detail uit de Aanbidding van het Lam Gods, links voor restauratie, rechts na restauratie. 

 

Net als de succesvolle dagtrip naar het Rijksmuseum, Amsterdam, vorig jaar vindt ook dit 

culturele evenement plaats is samenwerking met Het Zuiden & Jacobs Reizen. 

 

Over de dagtrip hopen wij u op korte termijn te kunnen informeren met een aparte 

brief over deelname, kosten en dagindeling.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

 

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  

 

 

 

 

 

https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAqJiL6e7mAhUEsKQKHbtyDYwQjRx6BAgBEAQ&url=https://igniswebmagazine.nl/kunst/gerestaureerde-lam-gods/&psig=AOvVaw2g5LkKNLyjJja67fzLr4AO&ust=1578394786608142

