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- 
Het festival ‘Biej de Kiosk ‘ werd georganiseerd 
door de werkgroep marktactiviteiten onder 
verantwoordelijkheid van de Stichting Beesel 
en haar Toekomst,. 
De uitvoering van de activiteit werd mede 
mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning 
door de gemeente Beesel middels een 
bijdrage uit de subsidieregeling ‘Sociale 
verrijking. 
Het festival vond plaats op de markt in  het 
centrum van Beesel. Er namen 5 
koorgezelschappen deel aan dit festival te 
weten het Ouderenkoor Beesel, het Jeugdkoor 
Reuver, het Reuvers Mannenkoor, Sing Along 
Singers Reuver en Gemengde Zangvereniging 
Egelsheim Hegelsom. Het Gemengd Koor 
Beesel was jammer genoeg niet in de 
gelegenheid om aan het festival deel te 
nemen. 
Het bijzondere was dat met medewerking van 
deze verenigingen diverse leeftijdscategorieën 
vertegenwoordigd waren. Februari j.l. werd met 
de verenigingen contact opgenomen en 
eventuele deelname besproken. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een 
zondagmiddagprogramma van 14.00 – 17.00 
uur.  
Voor de koren werden optimale condities 
geschapen. De deelnemende verenigingen 
konden beschikken over de volgende 
faciliteiten: de kiosk op de markt, professionele 
geluidsversterking en publiciteit. Door de 
gemeente Beesel werd een tijdelijk 
verkeersbesluit verleend, waardoor een 
verkeer- en geluidvrij centrum mogelijk was. 
Doelstelling 
Wij stelden ons met de activiteit ten doel om 
deelnemende koren een podium te bieden, om 
zich op een professionele manier te 
presenteren aan de inwoners van de 
gemeente en de regio. De aanname was dat 
dit uiteindelijk ten goede komt aan het imago 
van de verenigingen en de betekenis die deze 
verenigingen hebben voor zowel de jongere 
als de oudere inwoners. Daarnaast wilden wij 
een bijdrage leveren aan een gezellige 
ontmoeting op de markt. 
Pr en publiciteit 
De activiteit werd vermeld op de 
evenementenkalender van de gemeente 
Beesel. Er verschenen berichten in o.a. ’t 
Gazetje, Beesels Blaedje, Dagblad De 
Limburger, Uitwijzer Midden en Noord 
Limburg, Uit in Beesel Facebook en op de 
websites van de deelnemende verenigingen. 
 
 

Conclusie 
De deelnemende koren hebben zich op een 
professionele manier kunnen presenteren en 
de gelegenheid gehad bezoekers te 
informeren over de activiteiten van de 
vereniging. Het effect (o.a. aanwas nieuwe 
leden)voor de deelnemende verenigingen is op 
deze korte termijn nog niet zichtbaar. Het 
festival heeft bijgedragen aan een positief 
imago en helpt de verenigingen bij het 
aantrekken van nieuwe leden. 
De activiteit is een mooie gelegenheid geweest 
voor mensen uit de gemeente Beesel en de 
regio om op de markt samen te komen en te 
genieten van een aangename sfeer. In 
oorsprong is dat de functie van een markt; wij 
zijn van mening dat de activiteit daaraan 
bijgedragen heeft. Goede uitvoeringen en 
repertoirekeuze door de deelnemende koren, 
een professioneel verzorgde uitversterking van 
het geluid, een leuk publiek en het goede weer 
zorgden voor een prima en gezellige sfeer op 
de markt in Beesel. 
De activiteit hebben we kunnen realiseren 
binnen de opgevoerde begroting. 
 
De slotconclusie is dat het 
programmaonderdeel ‘Biej de Kiosk’ prima 
past binnen het programma en de 
doelstellingen van de Stichting Beesel en Haar 
toekomst. Het voornemen is dan ook om ‘Biej 
de Kiosk’ jaarlijks te organiseren met 
medewerking van muziekgezelschappen uit de 
gemeente Beesel en de regio. Op termijn 
komen mogelijk ook andere culturele 
verenigingen/initiatieven in aanmerking.    
Afhankelijk van de benodigde financiële 
middelen zal in 2016 een korenfestival volgens 
de opzet 2015 worden georganiseerd.  
 

 
 
Reuvers jeugdkoor 
Het korenfestival biej de Kiosk was wederom 
een zeer geslaagde activiteit. Ook al was het 
jeugdkoor als eerste, de terrassen zaten goed 
vol om 14.00. De werkgroep heeft het goed 
georganiseerd. De informatie is goed en 
duidelijk, de technische kant goed geregeld. 



Alles was super! Bedankt voor het podium 
waar onze jonge deelnemers zeer van genoten 
hebben, ware het onder de nodige zenuwen! 
Martine Vroomen 
 

 
 
Ouderenkoor Beesel 
Perfecte organisatie!!! Prima geluid en 
aandachtig luisterend publiek welk in grote 
getale aanwezig was. 
Bedankt werkgroep marktactiviteiten!!!! 

 

 
 
Sing Along Singers Reuver 
Videobeelden Sing Along Singers Reuver 
https://www.facebook.com/mieke.janssen.965/
videos/807816359333498/?pnref=story 
Voor de Sing Along Singers is het de tweede 
keer dat we optreden tijdens het korenfestival 
Biej de Kiosk. 
Allereerst complimenten voor de organisatie! 
Mooie kiosk, prima geluid, goede belichting. 
Het was alleen een tikje warm onder de 
lampen. Dat had uiteraard alles te maken met 

het stralende weer! Misschien een idee voor 
een volgende keer om de verlichting in de 
pauzes bij de korenwisseling uit te doen als het 
weer zo warm zou zijn? Of heeft dat te weinig 
zin? 
Het blijft altijd leuk om te luisteren naar andere 
koren, helemaal wanneer ze bijna allemaal uit 
dezelfde gemeente komen. Er werd fijn 
gezongen en er was een goede variatie in 
repertoire en soorten koren zodat er voor elk 
wat wils was. Wij zingen altijd graag maar 
zóveel publieke belangstelling blijft toch 
bijzonder.  We hebben veel complimentjes 
gehad, ondanks een foute inzet tijdens het 
nummer 'Hallelujah'. Gelukkig konden we dit 
snel herstellen! 
Tenslotte kunnen we melden dat we dankzij 
het optreden een nieuw lid hebben mogen 
verwelkomen: een fijne damestenor. 
Graag houden wij ons aanbevolen voor een 
volgende keer! 
 

 
 
Goed optreden Egelsheim op 14 juni 2015 
In Beesel 
Egelsheim sloot met prima optreden, 
Korenfestival in Beesel af. 
Zondagmiddag was er weer het jaarlijks 
terugkerend evenement  “Biej de kiosk” in 
Beesel. De organisatie was prima geregeld. 
Het evenement vond plaats precies voor het 
huis van onze dirigent John Wauben. Hij had 
derhalve een thuiswedstrijd en was met 3 
koren vertegenwoordigd. Als 1e trad hij op met 
het Ouderenkoor uit Beesel, zij verzorgden een 
keurig programma met veel herkenbare 
liederen. Hierna moest hij meteen met de Sing 
Along Singers uit Reuver aan de bak. Aan hun 
optreden was de hand van John duidelijk te 
herkennen. Mooi afgewerkt en geconcentreerd 
werd hun programma afgewerkt. Na het 
Mannenkoor uit Reuver was het als laatste 
koor de beurt aan Egelsheim. Er was 
voldoende plaats voor iedereen in het kiosk en 
het geluid werd prima geregeld door het 
bekende bedrijf Euro PA.  
Egelsheim kreeg veel applaus voor het 
gekozen programma en de uitvoering van de 



werken. Het publiek gaf na het optreden aan, 
dat duidelijk aan de leden van het koor te zien 
was, dat men erg veel plezier had bij hun 
optreden. Complimenten voor dirigent, pianiste 
en Koorleden was het gevolg.  
Het was een prima activiteit waarbij veel 
inwoners uit Beesel aanwezig waren. Het weer 
werkte ook prima mee en de horeca – 
gelegenheden deden er alles aan om iedereen 
op hun wenken te bedienen. Dit evenement is 
goed voor de samenhang in het dorp en zeker 
voor herhaling vatbaar! 
 

 
 
Reuvers Mannenkoor neemt deel aan het 
Korenfestival in Beesel. 
Zondag 14 juni heeft Reuvers Mannenkoor 
deel genomen aan een goed georganiseerd en 
gezellig, Korenfestival in Beesel, Chapeau 
voor organisatie. Op deze mooie en zonnige 
middag gaven 5 koren een optreden dat door 
het talrijke publiek met veel applaus werd 
beloond. Naast het Reuvers Mannenkoor 
traden o.a. het Reuvers Jeugdkoor, 
Ouderenkoor Beesel, Sing Along  Singers uit 
Reuver en Gemengde Zangvereniging  
Egelsheim uit Hegelsom op. De goede 
geluidsinstallatie zorgde ervoor dat alle koren 
goed overkwamen bij het publiek. Onder 
leiding van dirigent Harrie Ramakers en met 
pianobegeleiding van Agnes van Dijk Lengyel  
bracht Reuvers Mannenkoor de volgende 
liederen ten gehore: The Sound of Silence  
(Simon & Garfunkel);  Zigeunerlied: die Zwölf 
Räuber met baritonsolo van Peter Cox; Ich bin 
kein Bajazzo;  Über sieben Brücken musst du 
gehn (Peter Maffay) en als slot een medley  
van de Everly Brothers. Het leuke van deze 
middag was dat het contact, tussen de 
koorleden en publiek  heel goed was. Tussen 
de koorleden van het Reuvers Mannenkoor en 
van Gemengde Zangvereniging Egelsheim 
werden oude herinneringen opgehaald, onze 
Beeselse Gerard van Stratum (ex-
Hegelsommer) trof namelijk enkele oude 
bekenden. Dit Korenfestival is zeker voor 
herhaling vatbaar en het zorgt tevens voor 

publiciteit voor de deelnemende koren, maar 
ook voor het zingen in het algemeen. 

 
 


