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Mannenkoor Beeker Liedertafel is na 130 jaar nog steeds
een bloeiende vereniging, een parel voor de Beeker 
gemeenschap. Het koor organiseert aansprekende 
concerten en werkt vaak samen met gerenommeerde 
artiesten. Zo ook in dit lustrumjaar. 
De uit Kerkrade afkomstige lyrische sopraan 
Kim Savelsbergh bijvoorbeeld zal haar opwachting
maken tijdens het Jubileum Kerstconcert 2019. 

Maatschappelijke functie.

Daarnaast gaat het koor zich meer en meer inzetten bij de orga-
nisatie van entertainment voor de zorgbehoevende medemens
en voor instellingen die een maatschappelijke functie vervullen.
Zo zal het koor op zondag 7 april in Huize Franciscus Beek en
op zondag 26 mei a.s. in het Asta Theater Beek voor gasten
en vrijwilligers van de Zonnebloem optreden met een luchtig
programma. 
Een muzikaal cadeautje dat hopelijk met heel veel plezier door
de aanwezigen zal worden uitgepakt. Soortgelijke optredens
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Het  Canta Rode Regioconcert te Schimmert in 2018.
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zijn er óók aan het einde van dit jaar. In de maand december zal
het koor kerstconcerten geven in een tweetal verzorgingstehui-
zen. Dit soort activiteiten kunnen - mede dankzij de bijdrage
van enkele welwillende sponsoren - gratis worden aangeboden. 

Concert in de regio.

Mannenkoor Beeker Liedertafel verleent in de komende periode
medewerking aan enkele bevrijdingsconcerten in de regio. Dit
naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Zuid-Limburg.
Daarover meer in een later stadium. Het afgelopen jaar opge-
starte initiatief - het organiseren van een concert in de regio -
krijgt dit jaar een vervolg. Op vrijdag 31 mei a.s. vindt er in het
Gemeenschapshuis te Schimmert een zeer interessant
Regioconcert plaats. Mannenkoor Beeker Liedertafel concer-
teert dan met (één van de) gerenommeerde wereldkoren die
deelnemen aan het Internationale Korenfestival Canta Rode
Kerkrade. 

Huisvesting.

Helaas gaat binnen de vereniging niet álles crescendo. Zoals
met alle mannenkoren slaat de vergrijzing toe. Het aantrekken
van nieuwe leden verloopt niet zoals gewenst en ook bestuur-
lijke functies in het koor worden moeilijk ingevuld. Daarnaast
speelt nog mee dat het koor getroffen is door sluiting van
enkele lokaliteiten in Beek waardoor er geen goed
repetitielokaal voorhanden is. Het koor repeteert
momenteel op twee verschillende locaties en wel
in Huize Franciscus en in Stegen 35.
Ofschoon het koor zich gelukkig prijst dat er on-
derdak wordt geboden is de situatie uiteraard niet
ideaal. De vereniging zou gaarne vol vertrouwen

in de toekomst willen blikken.
Samen met de gemeente
Beek wordt daarom gekeken
in hoeverre de muziekschool
nog gebruikt kan worden als
repetitielokaal.

Nieuw bloed.

Niet alleen dit jaar maar ook in de komende jaren willen we
de muziekliefhebbers tijdens onze concerten verrassen

met moderne aantrekkelijke koorwerken. Wij zijn nog steeds
optimistisch over de toekomst van het koor, maar dan is het
wel noodzakelijk dat er instroom is van nieuwe leden. Kom
gerust eens binnen lopen tijdens één van onze repetities.

Mannenkoor Beeker Liedertafel repeteert iedere vrijdagavond
vanaf 20.00 uur in de recreatiezaal van Huize Franciscus,
behalve op de 2de vrijdag van de maand. Dan wordt er

gerepeteerd in Stegen 35. 

  Liedertafel 130 jaar
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Geverikerhof concert met Carla Maffioletti in 2017.  
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