UITNODIGING KINDERBOEKENWEEK :
‘Voor altijd jong!’
IEDEREEN IS EEN WINNAAR!
Onder dat motto vertrokken zondag 11 september 2016
alle deelnemers bij de vierde editie van de Bèkse
Bruggenloop.
Mede door de bezielende gespreksleiding van Ferry
Verkaart en Ron van Daal was het weer goed toeven op
het Bèkse sportplein. Het plezier, het enthousiasme en
de sportieve drang om te presteren zorgden ervoor dat
Beek letterlijk en figuurlijk in beweging kwam.
We zijn erg blij met het grote aantal kinderen dat dit
jaar mee deed aan de kidsloop en de bambinoloop.
Vele wandelaars maakten ook gebruik van de mooie
wandelroute en konden lekker pauzeren bij
Zorgboerderij ‘t Molenveld.

Kinderboekenweek 2016 is van 5 oktober tot en met 12
oktober.
Wij nodigen jong en oud uit om in Bibliobeek samen
spelletjes te komen spelen, boekjes te lezen en elkaar
verhalen te vertellen. Natuurlijk onder het genot van
een lekker kopje koffie / thee of een glaasje limonade.
Je kunt je favoriete spel of boek meebrengen, maar er
zijn ook boeken en spelletjes aanwezig waaruit gekozen
kan worden.
Dit kan op elke dag van woensdag 5 oktober tot en met
woensdag 12 oktober van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op
zaterdag 8 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Wij hopen dat er veel mensen samen of alleen
Bibliobeek komen bezoeken.

Pumptrack
Met de gedeeltelijke opbrengst van de kidsloop
ondersteunen we het initiatief om in Vierlingsbeek een
Pumptrack op te zetten. Deze unieke (fiets)crossbaan
baan zorgt er mede voor dat onze kinderen blijven
bewegen.
Help je mee in 2017?
Wij zoeken nog vrijwilligers en sponsoren die ons willen
ondersteunen bij de organisatie van onze jubileumeditie in 2017. Mocht u hiervoor nog ideeën hebben,
dan horen wij ze graag via stggroevie@gmail.com.

POPPENKASTVOORSTELLING: OPA IS DE BAAS!
Sportieve groet en tot volgend jaar!
Organisatie Bèkse Bruggenloop
Femke v Wijk- v Tilburg, Esther Buunen, Rik Geurts,
Kristian Michiels, Johan Janssen, Lisette Verploegen.

Poppenspeler Frank Peters speelt voor kinderen van 4
tot en met 8 jaar
Datum: woensdag 19 oktober 2016
Tijd: 15:30u
De voorstelling in Bibliobeek is gratis toegankelijk.

BEEK AN TOFFEL 5 NOVEMBER 2016
Op 5 november kunt u weer genieten van een lekkere
maaltijd met dorpsgenoten bij onze koks thuis.
Geef je snel op via http://www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr.
Aanvang 19.00u en vol is vol!

OPENINGSTIJDEN BIBLIOBEEK GEWIJZIGD
Met ingang van 1 oktober 2016 veranderen de
openingstijden van Bibliobeek. Op maandag, dinsdag,
woensdag , donderdag en vrijdag zijn we geopend van
13.30 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag ben je welkom van
10.00 uur tot 13.00 uur.

