
Traditionele Pinkstermeeting 
Citroën-Club Rhein-Ruhr e.V. 

 
03.06.-06.06.2022  

Am Marienplatz 1 
46395 Bocholt-Mussum 

Deelname: gratis toegang! 
De Citroën-Club Rhein-Ruhr e.V.  

viert zijn 50e verjaardag! 

  
Zaterdagavond livemuziek Querbeat  

kampvuur, elke ochtend verse broodjes, spellen + 
speelplaats voor kinderen, vaste sanitaire voor-

zieningen, onderdelenhandelaren, bier van de tap, 
Elzasser tarte flambée en zondagmiddag Auteurs-

lezing „Duck Stories“ door Anton Wolfpril  
 „Het Wijnterras“ – wijnen en droge Saucisson 
uit de Ardèche, kaas, heerlijke Crêpes en Pizza 

 
 

Ruhr e.V. 
 

18.05.-21.05.2018 
 

  
Komende vanuit het westen op de A3, neem afslag Rees 

Ga rechtsaf de B 67 op 
Ga linksaf naar de Mussumer Ringstraße 

Ga rechtsaf naar de Alfred-Flender-Straße 
Ga rechtsaf naar de Marienplatz 

 
Komende vanuit het zuiden op de A3, neem afslag Hamminkeln 

Ga rechtsaf de B 473 op 
Ga linksaf naar de Südring (B 67) 

Ga rechtsaf naar de Mussumer Ringstraße 
Ga rechtsaf naar de Alfred-Flender-Straße 

Ga rechtsaf naar de Marienplatz 
 

 

Querbeat 
Live op Zaterdag, 04.06.2022, Am Marienplatz 1 

46395 Bocholt-Mussum, heritage huis 
binnenkomst: 19:45 h – gratis toegang (hoedconcert) 
 

 
 

Querbeat is een Duits-Nederlandse rock & pop 
coverband met een lange geschiedenis: de band 
werd opgericht in Bocholt in 1996. Van de 5 ori-

ginele leden spelen nog 2 muzikanten in de band in 
de huidige 6-koppige bezetting. De band speelde de 

afgelopen jaren op diverse evenementen in de 
grensregio en in het Ruhrgebied. De leden van de 

band zijn van Duitse en Nederlandse afkomst – ook 
grensoverschrijdende gezelschap. De naam 

„Querbeat“ past dan ook prima bij dit repertoire: 
Het omvat hoofdzakelijk pop- en rocknummers uit 

de periode 1970–2000; o.a. Bryan Adams, Joe 
Cocker, Tina Turner, Melissa Etheridge, Queen en 

vele anderen. 
 

Querbeat speelt pure en eerlijke livemuziek zonder 
ondersteuning van elektronische hulpmiddelen, 

maar met veel enthousiasme en passie! 
 
 

Die Band Querbeat: 
Günter Hassenberg | bas 

Jörg Sieverdingbeck | drums 
Hans Moorman | gitaar 

Daan de Bruin | keyboard, gitaar, zang 
Annegret Kohler | zang 

Jörg Winzer | zang 
 
 

Kontakt: 
www.querbeat-bocholt.eu  Mobil 0160–98931400 


