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Filippijns en Belgisch
wereldkoor concerteren

met Mannenkoor
Beeker Liedertafel

Vrijdag 31 mei a.s. 20.00 uur in
“Gemeinsjapshoes” Schimmert

In het kader van het Internationale
Koorfestival CantaRode 2019 te
Kerkrade is Mannenkoor Beeker
Liedertafel op vrijdag 31 mei a.s. 
gastheer van twee - aan het concours
deelnemende -  wereldkoren. 
Hiervoor wordt vanaf 20.00 uur een
uniek regioconcert georganiseerd in het
“Gemeinsjapshoes” Oranjeplein 10 te
Schimmert. 

Naast de gastheren wordt aan het 
concert deelgenomen door het Brussels
Chamber Choir; een gemengd kamer-
koor bestaande uit internationale 
professionele zangers en Los Cantantes
de Manila, een uit studenten en afge-
studeerde musici bestaand gemengd
koor uit de Filippijnen.

Entreebewijzen á € 10,- zijn verkrijgbaar
bij: Brasserie Bie Oss, Oranjeplein 10,
Bloemenzaak Manjefiek, Hoofdstr. 41,
Soons DHZ, Hoofdstraat 35 allen te
Schimmert en Schoenmode
Hoedemakers, Markt 25 te Beek, 
alsmede bij de koorleden. Reserveren 
is óók mogelijk en wel via de website:
www.beekerliedertafel.nl

In onze gemeente zijn de voor-
bereidingen voor het 75-jarig
bevrijdingsfeest in volle gang.
Een onderdeel van deze feesten
is een expositie over de 
bezetting en bevrijding van
Spaubeek en Beek.
Deze expositie wordt op vrijdag
23 augustus 2019 om 20.00 uur
geopend in het gemeentehuis te
Beek en is tot en met vrijdag 
4 oktober te zien tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis.

In de expositie worden veel foto’s en documenten uit de periode 1940-1945 
opgenomen.
De organisatie wil ook voorwerpen verzamelen die inwoners van Beek en
Spaubeek als souvenir bewaard hebben. Zo heeft het Heemkundemuseum kinder-
speelgoed in bruikleen ontvangen dat bewaard is gebleven, prentbriefkaarten die
in 1944 en 1945 verstuurd werden en koperen hulzen, groot en klein, die al dan

niet versierd, een plekje in 
mening huiskamer kregen.

De Heemkundevereniging is op zoek naar 
voorwerpen uit de bevrijdingstijd met het 
bijhorende verhaal. Ligt er nog iets in de kast of
op zolder? We komen graag bij u op bezoek en
met de toestemming van de eigenaar worden
de voorwerpen opgenomen in de expositie.

Contact adres: info@heemkundebeek.nl of
Heemkundemuseum Beek, Om de Toren 5,
6191KZ Beek.

Paul Mennens

Expositie: Bezetting en bevrijding
van Beek en Spaubeek
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