Belevend Beek
De gemeente is gestart met een serie korte
filmpjes om te laten zien wat Beek te bieden heeft.
Deze zijn te zien op www.deverleiding.tv. In de
eerste film wordt ook het Elsmuseum gepromoot.

Tentoonstelling
Momenteel is de nieuwe wisselexpositie
“Leermiddelen uit de lagere school van de
vorige eeuw” te
bezichtigen Deze
expo geeft inzicht
in de typische hulpmiddelen die in de
vorige eeuw gebruikt
werden in de lokalen van de lagere school.
Beleef-Beek-Dag 10 september 2017
Ook het Elsmuseum heeft deelgenomen aan deze
1e versie van de Beleef-Beek-Dag. Een bijzondere
attractie was het optreden van 3 Beekse
koren: Zanggroep
Cosi Cantare, Vocal
Instrumentalgroup
The Questions en
Mannenkoor Beeker
Liedertafel (foto).
Douanevergunning
We hebben vergunning verkregen om uitgaande
van veraccijnsde alcohol middels ons demonstratie-apparaat kleinschalig eigen distillaten te
maken. Er worden nu plannen ontwikkeld om
bezoekers de mogelijkheid te bieden hun eigen
distillaat te vervaardigen met nader te selecteren
kruiden. Op deze wijze proberen we het bezoek
aan het Elsmuseum aantrekkelijker te maken.
Alarminstallatie
Om de beveiliging van het museum te waarborgen

volg ons op Facebook
“Elsmuseum Beek”

is de alarminstallatie recentelijk vervangen door een
nieuwe unit die aan alle eisen van deze tijd voldoet.
Euregioradio-uitzending
Leon Balmaekers, reporter
van Euregioradio heeft in
het Elsmuseum een aantal
opnames gemaakt die in
november 2017 zijn
uitgezonden op radio BOO
(FM 105.1). Op de foto
worden Hans Paumen en Ad Goltstein door de
verslaggever aan de tand gevoeld.
Muziekschool
De jonge muziekleerlingen van Artamuse hebben in
december een uitvoering gegeven om te laten
horen wat zij allemaal al in hun mars hebben. Een
bijzonder miniconcert van aanstormend talent !
Noordgevel
In 2018 is het zover en zal deze gevel worden
gerestaureerd waarbij we meeliften met de bouw
van de 6 appartementen in de oorspronkelijke
sigarenfabriek. We leveren momenteel veel
inspanningen om subsidies hiertoe te verkrijgen
onder andere van de provincie en de gemeente.
Kerstboom

Om de feestbeleving in Beek te verhogen
hebben we naast het museum, op de plek waar
te zijner tijd een
parkje verschijnt,
een kerstboom
geplaatst met een
financiële bijdrage
van de gemeente.
De kerstboom heeft
veel lof geoogst vanuit de gemeenschap.

Tot slot wensen wij U een gezond en in
alle opzichten voorspoedig 2018 toe

