
       

 

 
 

Cultuuragenda* Parc Imstenrade, 14e jaargang, nr. 98, november 2021 

 

*Voorbehoud: Bij aangescherpte maatregelen van of overheid of Vitalis kunnen 

evenementen aangepaste of afgezegd worden.  

 

 

Afgelast 

Het geplande concert op zondag 7 november 2021 aanstaande door de Talentklas 

Muziekschool Schunck wordt op hun verzoek doorgeschoven naar een nader te bepalen 

datum in 2022.  

 

 

Una bella serata italiana 

Vrijdag 12 november 2021, La Valeur, vanaf 18.00 uur 

Deze avond is inmiddels volgeboekt, u kunt wel op een 

reservelijst geplaatst worden. Mochten er plaatsen vrijkomen 

dan nemen wij contact met u op.  

 

 

 

Boekpresentatie Jan Henstra, Zin in Onzin 

Maandag 15 november 2021, leestafel Orangerie, 14.00-

15.00 uur 

 

Jan Henstra uit Klimmen heeft een boek 

uitgegeven met humoristische uitspraken, 

verhalen, tegelspreuken en grapjes ter 

verstrooiing en voor het plezier. 

 

Hij werkte zes jaar aan het boek en benutte de 

recente coronatijd om de zaak af te ronden. Hij is 

bijna 70 en mocht zich in 1975 Prins Carnaval van 

Klimmen noemen. Inmiddels is hij alweer met een 

tweede boek bezig.  

 

Het boek is deze middag te koop voor 27,50 euro 

bij de schrijver; graag bij aankoop contant bij hem 

verrekenen.   

 

Uit Zin in Onzin: 

 

“Velen klagen dat ze kilo’s bijkomen tussen kerst en nieuwjaar. Ik zeg de meesten komen 

tussen nieuwjaar en kerst bij…” 

 

“Een onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen van boven 

de 70 uiteindelijk in bed sterven. Daarom, als ik 70 word, ga ik op de 

bank liggen…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jacobus Hendrikus Speenhoff, Verloren schoonheid en vergeten muziek 

Zondag 21 november 2021, zaal La Valeur, 14.30 – ca. 15.45 uur, met pauze  

 

De Mirando’s bestaande uit Marcel Gerritsen en Flip 

Spiekerman, een gitaarduo uit Amsterdam, brengen 

liederen van Koos Speenhoff en vertellen over zijn 

carrière en leven.  

 

Koos Speenhoff, dichter-zanger, ongekend populair in 

het eerste deel van de 20e eeuw door zijn vele liedjes 

en optredens in ons land, maar nu, zo’n 100 jaar later, 

nagenoeg vergeten. 

Volgens cabaret-deskundigen, eerst Wim Ibo en nu 

Jacques Klöters, behoort Koos Speenhoff tot de eerste 

generatie cabaretiers in ons land, een pionier waartoe 

ook Eduard Jacobs, Jean Louis Pisuisse en iets later 

Louis Davids gerekend worden. Men vond Speenhoff 

vernieuwend, anders, verrassend. Hij had z’n publiek 

iets te vertellen, legde de vinger vaak op de zere plek. 

 

Jacobus Hendrikus 

Speenhoff, geboren 1869, brak door als dichter-zanger in 

1902 in Rotterdam in de Tivoli-Schouwburg, 33 jaar oud. 

Hij dichtte en zong in z’n leven maar liefst 450 liedjes bij 

elkaar. Speenhoff trad op door het hele land, verkocht zijn 

liedjes in liedbundels in grote oplagen en was de best 

verkopende grammofoonplaten-artiest van ons land in zijn 

tijd. Hij begeleidde zichzelf op z’n karakteristiek wat valse 

gitaar. 

Hij was niet alleen populair bij de culturele linkse elite, maar 

ook bij de socialisten en de gewone man en vrouw. 

Speenhoff dichtte en zong sociaal betrokken, 

maatschappijkritisch, humoristisch en gewaagd. Geen ander durfde zo vrij en open op het 

podium zaken te benoemen en te bezingen waar een mens niet over sprak. Vaak met veel 

humor of sarcasme. Zonder vulgair of plat te worden. Hierdoor wist hij de nodige 

opschudding en publiciteit te veroorzaken en de nieuwsgierigheid van velen op te wekken. 

 

De Mirando’s brengen zang, muziek en historische verhalen die menig mens weten te boeien, 

vermaken en behagen. 

 

 

Kaartjes voor deze bijzondere middag zijn vanaf maandag 8 november 2021 te 

koop bij de Service Corner van Parc Imstenrade. Kosten € 7,50 p.p. incl. kop koffie 

of thee met vlaai. Maximum aantal plaatsen bedraagt 40. 

 

 

Film 2022 

Vanaf komend jaar zullen de filmmiddagen weer opgepakt 

worden, weliswaar in een andere vorm en andere frequentie. 

Film zal dan onderdeel zijn van een presentatie of lezing over 

een cultuurhistorisch onderwerp, een speciale regisseur of een 

kunstzinnig onderwerp met aansluitend gelegenheid voor nazit 

en gesprek onder het genot van een aangeklede kop koffie of 

thee.   

De eerste film is gepland voor dinsdag 8 maart 2022 in de zaal 

van La Valeur, komt uit de collectie van het Limburgs Museum 

en wordt ingeleid en toegelicht door een van de conservatoren 

van het museum.  

 



 

 

 

 

 

 

Exposities november - december 2021, eerste week januari 2022 

 

Tentoonstelling: Ontmoeting, galeriegang, Bosanemoon, begane grond 

 

Ton Franssen en cursisten exposeren in Parc Imstenrade tot 6 januari 2022. Ton Franssen 

geeft al jaren met veel passie schilderlessen aan een groep fanatieke cursisten. Die vormen 

inmiddels een hechte groep schilders met de nodige ervaring. 

Het tekenen van portretten en modellen, naar levend model, heeft lange tijd een vast 

onderdeel uitgemaakt van zijn lessen. Daarnaast wordt steeds vaker de nadruk gelegd op 

de creatieve ontplooiing van  de cursisten. Ton begeleidt iedereen in deze persoonlijke 

zoektocht. De werken die 

tentoongesteld worden zijn daarvan een 

goede afspiegeling. Naast schilderijen 

van portretten en modellen treft u 

daarom ook werk met andere thema´s 

aan. Ons werk kenmerkt zich door een 

grote diversiteit aan interpretatie, 

materiaalgebruik, techniek en 

creativiteit. 

 

De expositie heeft als titel “Ontmoeting”. 

We hopen dat u de tentoonstelling 

bezoekt en geniet van de creatieve 

uitingen van de deelnemende schilders. 

Verdwalen en wegdromen mag! 

Ton Slenter, Iets ouder 

 

Double You See, Wim & Cobi Riksen, galeriegang, eerste etage, Bosanemoon 

 

Elkaar inspireren, elkaar beïnvloeden, elkaar versterken, elkaar uitdagen….  

Wat is nu mooier dan samen met de kunst bezig te zijn. Samen zoeken naar nieuwe 

onderwerpen om die op foto of papier vast te leggen. Thuis uitwerken en aan elkaar 

presenteren om te komen tot resultaten die we jullie nu kunnen laten zien in onze eerste 

gezamenlijke expositie. 

 

Cobi Riksen (Margraten, 1966)  bezorgt ons 

een nog beter gevoel van het heerlijk wandelen 

door de mooie natuur door deze momenten vast 

te leggen op de gevoelige plaat. Het samen 

genieten van de natuurlijke pracht en haar 

schoonheid kan nu in Parc Imstenrade. Laat jullie 

meenemen op Cobi’s fotografische wandelingen.  

 

Ieder beeld vertelt een nieuw verhaal, opgehaald 

op onze vele vakanties en tripjes in Nederland en 

ver daarbuiten. Waan je weer heerlijk op vakantie 

door te kijken naar de verhalen van Cobi. 

 

Wim Riksen (Bunde, 1964) benadert zijn te 

creëren schilderijen, en objecten, als het ware, 

vanuit een sprookjeswereld. Zijn werken laten de 

essentie zien van een droomwereld, met alle 

daarbij behorende pracht en praal. Vertellen met 

verf. De kwasten laten spreken. Proberen de 

beweging met kleuren te vangen. 

Enige oneliners die het werk van Wim samenvatten. De materialen verschillen van aquarel, 

via acryl tot olieverf. Af en toe maken de accenten met potlood of krijt de finishing touch.  

Iedere kijkbeurt levert weer nieuwe fantasieën op die je meesleuren in een nieuw 

kunstavontuur. 

 



 

 

 

 

Angela Stassen, vitrines, 1e etage Bosanemoon 

 

Angela Stassen, 63 jaar en woonachtig in 

Wijnandsrade, is 15 jaar geleden begonnen met het 

maken van kunst. Buiten de Acrylic Ink schilderijen 

die te zien zijn  in Parc Imstenrade maakt zij ook 

beelden, schalen, sieraden en schildert op canvas 

met acrylverf. Zij maakt haar kunst op intuïtie vanuit 

hart en ziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondigingen* 

 

- Woensdag 1 december 2021, zaal La Valeur, vanaf 19.00 uur. Op 

deze woensdagavond zal de Goedheiligman weer een bezoekje brengen 

aan Parc Imstenrade. Na zijn afwezigheid verleden jaar is hij enorm blij 

ons weer te kunnen begroeten samen met zijn pieten. U ontvangt een 

aparte uitnodiging voor dit heerlijke traditionele feest in uw brievenbus.  

 

 

-Zaterdag 11 december 2021, zaal La Valeur, van 12.00-16.00 uur, 

Kerstmarkt  

Kerstklanken, geuren en cadeautjes zullen talrijk aanwezig zijn, en wat 

te denken van de jaarlijkse tombola. De kerstmarkt is voor eenieder 

vrij toegankelijk. Let wel; de standhouders dient men, m.u.v. de stand 

van de Salon, contant te betalen.  

 

-Vrijdag 17 december 2021, Elisabethkapel, Orangerie en zaal La 

Valeur, vanaf 19.00 uur, Kerstontmoeting met nazit. De muziek wordt 

verzorgd door Popkoor Thirdwing met eigen band en wordt afgewisseld 

met tekstbijdragen door bewoners Parc Imstenrade.   

 

 

* Voorbehoud: Bij aangescherpte maatregelen van ofwel overheid ofwel Vitalis kunnen 

evenementen afgezegd worden.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Liesbeth Bijlmakers       

Coördinator Kunst & Cultuur  

Residentie Parc Imstenrade  

l.bijlmakers@vitalisgroep.nl       

                    https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/  
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