
 

 

 

 

BÈKSE BIERCANTUS 28 OKTOBER 2017 
Op 28 oktober organiseert een, gedeeltelijk nieuw 
samengestelde, werkgroep voor de 6e keer de enige 
echte Bèkse Biercantus!  
 
Wat is eigenlijk een Biercantus? 
Een biercantus is afkomstig uit het studentenleven, 
waar het al jaren een traditie is en als een geweldig 
feest wordt ervaren. Tijdens de biercantus zitten alle 
deelnemers aan lange biertafels die opgesteld zijn 
voor het podium waar de cantusband actuele en 
herkenbare meezingers speelt. Alle bezoekers zingen 
uit volle borst mee en nuttigen daarnaast een lekker 
biertje wat uit pitchers wordt geserveerd. (Andere 
drankjes zijn ook aanwezig.) 
Niemand kan zeggen dat hij de tekst niet kent, want 
iedereen krijgt bij aanvang van de cantus een 
cantusbundel waarin alle teksten van de liedjes 
geschreven staan. In Vierlingsbeek is dit feest 
inmiddels uitgegroeid tot een traditie waar het ieder 
jaar weer super gezellig is. 
Na afloop van de biercantus organiseren we ook nog 
een spetterende afterparty met diverse dj’s. 
 
Nieuwe cantusband en leuke acties 
voor deelnemers en sponsoren 
Er is een nieuwe cantusband aanwezig met een 
geweldig repertoire. Houd de Facebookpagina 
www.facebook.com/BekseBierCantus/ en de Globaal 
in de gaten want daarin kondigen we nog diverse 
leuke acties en activiteiten aan. Voor de vaste én 
nieuwe sponsoren stelden we ook dit jaar weer een 
aantrekkelijk sponsorpakket samen. 
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Van 4 t/m 11 Juni start er een aantrekkelijke 
early-bird actie. Toegangskaarten en 
consumptiebonnen kunnen dan tegen een 
goedkoper tarief besteld worden in de webwinkel 
verkoop/verhuur van www.vierlingsbeek-
groeningen.nl 

 

Nieuw logo 
Met veel enthousiasme is de werkgroep aan de slag 
gegaan en met veel trots presenteren zij nu de flyer met 
het nieuwe logo (met dank aan Vincent Vervoort van 
Grafisch Vierlingsbeek).  
De organisatie is geheel in handen van vrijwilligers en 
de opbrengst gaat naar leefbaarheidsinitiatieven in 
Vierlingsbeek/Groeningen. 
 

RABOBANKCLUBKASCAMPAGNE 
 
Bedankt voor uw stem(men) op GroeVie 
en/of op het project: ‘Kinderen bewegen 
massaal op Vrijthofplein’ 
 

 
JUBILEUMEDITIE BÈKSE BRUGGENLOOP 2017  
Met op 10 september het:  
VRIJTHOFPLEIN-BEWEEGPLEIN 
‘Kinderen bewegen massaal op het Vrijthofplein!’ 
Onder dat motto gaan alle kinderen uit Vierlingsbeek en 
Groeningen in de komende weken de uitdaging aan om 
één of meerdere beweegtoestellen te ontwerpen. De 
mooiste en beste ontwerpen worden op 14 juni aan een 
deskundige jury gepresenteerd. De winnende 
ontwerpen worden ook echt 
gemaakt. Op 10 september 
kunnen alle kinderen (maar ook 
volwassenen) gebruik maken 
van deze beweegtoestellen. Op die dag kunt u ook 
genieten van het Smartlappen en kapellenfestival. Voor 
meer info over de ontwerp-wedstrijd kunt u terecht bij 
GroeVie: stggroevie@gmail.com 
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