
B  U  L  L  E  T  I  N

Ook 2014 ging voorbij ….

Een ander bulletin dan u gewend bent. Een bulletin om eens anders terug te kijken op 2014 

(en om een klein beetje vooruit te kijken naar 2015). Dit omdat de Vrienden een website 

hebben waarop met bijdragen van schrijvende en fotograferende Vrienden al verslag wordt 

gedaan van de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar. Daarom een bulletin dat 

‘slechts’ een impressie geeft van wat er allemaal is ondernomen en gebeurd. 

‘Dat allemaal’ had niet kunnen gebeuren zonder medewerking van velen. 

We bedanken Jeanne Helgers, Hans Hermans, Marianne Hunnekens–de Kok, Carla Melsert, 

Peter van Deursen, Jos Coolen en Ine v.d. Weyden voor hun journalistieke bijdragen aan 

de website. We bedanken Mariet Hendrikx, Hans Hermans, Henk Hollemans en Peter van 

Deursen voor hun fotografi sche bijdragen. 

We bedanken Peter Scheele voor zijn hulp bij het onderhouden van de website. 

We bedanken Willy Dols, Noud Slegers, Lon Hamaekers, Wim Prins en Corry Ehlen voor 

hun kritische inzet in de klankbordgroep voor de acties en de discussies over de komst van 

het cultuurbedrijf. Bovendien waarderen we de prettige wijze waarop we als Sponsoren en 

Vrienden van het Domein samen optrokken in deze periode.

We bedanken Jerika Vertegaal, Peter Fransman, Roel Arkesteijn, Kitty Jansen – Rompen en 

met hen alle medewerkers van Museum het Domein voor de prettige samenwerking en 

de ondervonden ondersteuning in 2014.  Uiteraard ook iedereen die we hier vergeten te 

noemen: bedankt!

2014 blijft een wat bijzonder jaar.  We vierden het 20-jarig bestaan van de Stichting Vrienden 

van het Domein en een bezinning op de toekomst bleek nodig te zijn.

We zullen doorgaan met het organiseren van gezamenlijke activiteiten. We zoeken naar 

wegen om andere en nieuwe dingen op het gebied van kunst voor het voetlicht te brengen. 

Dat nieuwe zal zich in samenwerking met anderen de komende jaren moeten gaan

ontwikkelen. Mocht u suggesties hebben. Graag!

Het bestuur, Francine Arts, Theo Bekema, Wilmien Coumans, Robert van Lanschot, Frits Simon, 
Luce Vranken

VAN HET DOMEIN

Nummer 27
januari 2015



….Henk Hollemans kreeg een laatste maal 
als voorzitter/presentator de gelegenheid 
om een overzicht van de activiteiten van 
2013 te presenteren. Bovendien gaf hij in 
een korte presentatie een overzicht van de 
activiteiten van de afgelopen 20 jaar. Deze 
presentatie kon kort zijn omdat iedere 
Vriend als jubileumgeschenk een mini-
Flinx mee naar huis kreeg, waarop 20 jaar 
Vriendenhistorie is verzameld. ….

Nieuwjaarsbijeenkomst

….We bezoeken met een groep vrienden 
het opvallende gebouw Het Ronald 
McDonaldhuis ”De Kindervallei”
in Houthem / St. Gerlach. Gebouwd 
naar een ontwerp van de kunstenaar 
Hundertwasser en geopend in september 
2007…..

bezoek Houthem/St.Gerlach

….Annie Schreurs is een bevlogen 
weefster-kunstenares. Ze heeft het in de 
vingers. Ze spint vaak zelf haar garen, weeft 
grote lappen, waarvan dan weer kleding, o.a. 
jasjes en priesterkleding gemaakt wordt.
Ze is met kleine lapjes begonnen …
De aanwezigheid van Brandon Ballengée 
was een onverwacht extraatje. Hij 
is bioloog en beeldend kunstenaar. 
Hij onderzoekt kleine dieren, vooral 
amfi bieën, visjes, schelpdieren. Hij gebruikt 
wetenschappelijke methoden, zoals in 
het laboratorium gebruikelijk zijn zoals 
transparant maken en kleuren. Hij vertelde 
dat de combinatie kunst en wetenschap 
enorm in ontwikkeling is….. 

Foto’s 7, 8, 9   Broodje Kunst

7

8

9

5

6

….Fris gebouw. Wit, transparant, licht. 
Architect Stéphane Beel  heeft de opdracht om een aantal 
bestaande gebouwen te verbinden  op een ingenieuze wijze 
uitgevoerd. Het bakstenen gebouw, de oude kunstacademie, het 
woonhuis van oprichter en schenker Vander Kelen en nog enkele 
andere gebouwen zijn met een groots gebouw  samengevoegd 
waarbij aan de buitenzijde elk gebouw haar eigen karakter heeft 
behouden. Het gebouw is constructief een hoogstandje met 
een zwevend deel waarvan je je afvraagt hoe het zit met het 
contragewicht om dit zonder ondersteuning uit te voeren. Trots
is men ook op de zogenaamde “lichthappers”…..

Foto’s: 5 en 6   Leuven



…..Maar wij moeten weer verder, op 
naar Etzenrade naar Sjra Schoffelen, 
beeldhouwer. Het Etzenrader Huisken is op 
zich al zeer de moeite waard om er heen 
te fi etsen. Na een lekkere lunch in de tuin 
– wat hadden we prima weer! – werden 
we in twee groepen verdeeld, om met Vera 
Schoffelen het werk van 31 bijzondere 
kunstenaars te bekijken. Van alles was er 
te zien, o.a. Glaskunst, heel bijzondere 
papierkunstwerken, eigenlijk te veel om 
op te noemen, maar er was ook kunst te 
bewonderen van ons eigen lid Lily Dols. Zij 
gaf zelf uitleg over haar bronzen beeldjes 
en wat haar bewoog om juist deze fi guren 
te maken…..

Foto’s: 10, 11, 12, 13   Kunstfi etstocht 

.....Een mooi voorbeeld van lichtbewerking, 
een soort voorloper van wat nu alle
lightshows bij dance-party’s met computer-
gestuurde programma’s spectaculair 
maakt. Hier in de Langen Foundation 
doet het nog slow en rustgevend aan. De 
laatste zalen worden gedomineerd door 
twee elementen. Een is spektakel als op 
een kermis: opgeblazen plastic palmachtige 
enorm grote vormen, tot het plafond 
reikend, elk in een primaire kleur….. 

Foto’s: 14, 15   Düsseldorf
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….Maar uiteindelijk was het ons te doen 
om het avondprogramma in de bibliotheek. 
De schrijver Thomése las voor uit het boek 
“Schaduwkind”. Hij schreef dit na de dood 
van zijn dochtertje, dat maar enkele weken 
oud mocht worden. Afwisselend vertelde 
hij over het onbeschrijfl ijke geluk bij haar 
geboorte en de verbijstering en intense 
verdriet bij haar ziekte en dood…..

Foto’s: 16, 17, 18    Wittem

…..Heel verrassend. Fascinerend was ook 
een grote spiegel van gepolijst roestvrij 
staal. Een kant hol en de andere kant 
bol. Door van afstand te veranderen ten 
opzichte van de spiegel stond je eerst 
ondersteboven  en dan weer rechtop voor 
de spiegel. Een verwarrend effect…... 

Foto’s: 19, 20, 21   Tilburg
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……De toelichting heeft ons beslist over de drempel geholpen om te genieten van deze schijnbaar 
willekeurige verzameling. Het beeld van de Salon uit de Parijse kunstwereld van eind 1800 is getrouw gevolgd 
doordat een groot aantal nl. 68 kunstenaars zich had aangemeld. Zij wilden zich wellicht als toenmalige dandy’s 
tonen. Anno 2014 meer met hun werk dan als provocerend fi guur met de daarbij behorende uitdossing….. 

Foto: 22   Salon
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Vrienden Programma 2015
 
 onder voorbehoud
 
 Januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst   
 Februari:    Broodje Kunst
 April:    Bezoek culturele hoofdstad Mons  
  (tweedaags)
  Najaar:  Broodje Kunst 
 Oktober:  Bezoek Lille en Lens (tweedaags)
 November/ Bezoek Glow te Eindhoven
 december:
  
 Verder wordt gedacht aan een wandeltocht: 
 “Beleef Sittard Anders”, en een wandeling door
 Heerlen langs de Streetart en een bezoek aan
 het Maankwartier
 
 Uitnodigingen krijgt u per email of post, zie verder:
 www.vriendenvanhetdomein.nl

Hedendaagse kunst
 De Salon Sittard-Geleen
 Kunst anno NU
 14 .12 .2014  -  04 .01 .2015

 Koen Vanmechelen
 This Is Not a Chicken
 18 .01 .2015  -  07 .06 .2015

 Betye Saar
 27 .06 .2015  -  15 .11 .2015

 
 28.12 - 15-17u. Muziek bij De Salon
  Luisterliedjes van Math Dirks
 04.01 - 13.30-17u.  Finissage De Salon
  Gratis rondleiding en fi nissage 

Stedelijke historie & archeologie
 
 And the winner is…Barbara
 Over mijnheiligen en migranten.
 Start mijnjaar 2015 (M2015)
 05 .12 .2014  -  28 .06 .2015

 Frans Timmers
 Een vergeten Sittardse kunstenaar
 11 .07 .2015  -  01 .11 .2015

 Museumschatjes I
 verborgen schatten uit het museumdepot
 14 .11 .2015  -  voor j a a r  2016

 Gratis entree – iedere eerste zondag van de maand
 Museum Het Domein – www.hetdomein.nl
 openingstijden di t/m zo 11u - 17u
 1e Kerstdag: gesloten, 2e Kerstdag: open,
 oudjaarsdag: open, nieuwjaarsdag: gesloten.
 Data onder voorbehoud. 
 Museumweek: 18 - 24 april 2015.

Vriend zijn van het Domein
Als Vriend:

• bezoekt u het gehele jaar door gratis de exposities van  
 De Domijnen (alleen) op vertoon van uw Vriendenpas

• ontvangt u uitnodigingen voor alle openingen, 

• ontvangt u een jaarlijks bulletin over de georganiseerde  
 activiteiten 

• krijgt u gratis rondleidingen bij exposities van
 De Domijnen 

• kunt u meedoen met activiteiten gericht op kunst in  
 binnen- en buitenland

• bezoekt u de Stadsgalerij in Heerlen en de musea in
 Roermond gratis en krijgt u 50% korting op de
 entreeprijs van het Museum voor Hedendaagse Kunst  
 te Antwerpen 

• bovendien bezoekt u de Stadsgalerij in Heerlen en de  
 musea in Roermond gratis en krijgt u 50% korting op  
 de entreeprijs van het Museum voor Hedendaagse  
 Kunst in Antwerpen. 

• krijgt € 2 korting in het Filmhuis Het Domein op
 vertoon van uw Vriendenpas

• Lidmaatschap: individueel digitale post € 23,00
  individueel postzending € 26,00
  gezin digitale post € 40,00
  gezin postzending  € 43,00

Als u belangstelling heeft voor het aanmelden als Vriend 
bezoekt u dan onze website of gebruik de aanmeldingskaart.

Begunstiger
CATO Catering R
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