Meet & greet met Bèkse Brei Grannies in de
Bijenkorf te Maastricht
Op 15 oktober was er een Meet & greet met onze Bèkse Brei
Grannies in De Bijenkorf in Maastricht. ’s Ochtends vroeg
werden de dames opgehaald. In Maastricht werden zij bij De
Bijenkorf gastvrij ontvangen met een hapje & drankje en een
overheerlijke lunch. Er was de hele dag veel belangstelling
voor de breikunsten van onze Grannies.

De Bijenkorf Maastricht
Je hoeft geen oma te zijn om te kunnen breien
16 Grannies, allemaal tussen 52 en 84 jaar oud, breien
wekelijks voor Granny’s finest in Bibliobeek.
En ze zijn niet de enige. In heel Nederland zijn sinds 2011 zo’n
35 clubs gestart. En allemaal komen ze met hetzelfde doel bij
elkaar; Het is gezellig, ze breien met veel plezier en sluiten
vriendschappen.
Helemaal hip
De ontwerpen voor de shawls, mutsen, collen en
omslagdoeken worden gemaakt door jonge designers.
Ze breien met dikke pennen en zuivere wol.
Col Greet, Hoofdband Roos, Sjaal Marie…
Het zou zomaar kunnen dat er een product waar je als granny
aan hebt meegeholpen- qua productie en ontwerp- naar je
wordt vernoemd. Wanneer een product klaar is, schrijft de
maakster een persoonlijke boodschap op een kaartje voor de
ontvanger.
Ook samen breien in Vierlingsbeek?
Granny’s Finest is een sociale onderneming. Ze richten zich op
winst voor iedereen, en niet winst voor alleen de
aandeelhouder of het management. En daar wordt de wereld
eerlijker, schoner en prettiger van. Voor iedereen. En daar
werken de dames van de BibliobeekBreiclub met alle plezier
aan mee. Loop gewoon eens binnen op vrijdagmiddag tussen
14.30u en 16.00u om de sfeer te proeven of info te krijgen.

Lustrum Bèkse Biercantus: gigantisch succes!
Afgelopen zaterdag vierden we het lustrum van de Bèkse
Biercantus bij Concordia. Ruim 300 mensen (jong en oud)
zongen tot 0.30u uit volle borst mee met de geweldige zang
en muziek van de Biercantus band.

De Biercantus begon ook dit jaar traditiegetrouw met het
zingen van het Bèkse volkslied, gevolgd door het zingen van
het lied ‘Trink, Trink, Brüderlein Trink’. Deze liederen werden
niet alleen door de cantus-zangers op het podium gezongen,
maar door alle aanwezigen. Vervolgens werden er nog vele
bekende meezing nummers gezongen, zoals ‘Het Kleine Café
aan de Haven’, ‘The Pianoman’, ‘Zij Gelooft in Mij’ en
natuurlijk ‘Brabant’. Na ieder nummer werd ‘Trink, Trink,
Brüderlein Trink’ gezongen.

Biercantus 2017 3.0
Er wordt alweer nagedacht hoe het Biercantus concept in
2017 voortgezet kan worden. Mocht je hiervoor nog ideeën
en/of belangstelling hebben, mail naar:
stggroevie@gmail.com.
BEDANKT: Cantus werkgroep, Cantus band, sponsoren en
alle vrijwilligers en bezoekers voor dit geweldige feest. De
opbrengst komt ten goede aan de Leefbaarheid van
Vierlingsbeek en Groeningen.

