ACTIVITEITEN VAN GROEVIE IN 2018

PUMPTRACK NU AL EEN SUCCES!

Ook in 2018 ondersteunt Stg. GroeVie een aantal
leefbaarheidsevenementen. Hiervoor zijn op dit
moment al diverse werkgroepen bezig met de
voorbereidingen. Er zijn werkgroepen voor
Koningsdag, Bruggenloop/ Expeditie Beek, Bèkse
Biercantus, Bèkse Pumptrack, Beek an Toffel,
Happen en Stappen, PR&Communicatie.

Nadat de grove contouren van de pumptrack op 28
oktober in de groenstrook bij ‘de Legt’ was
aangelegd door een groep enthousiaste
ouders/ondernemers werd de pumptrack al volop
ingereden door grote groepen kinderen. Op 4
november is de baan afgemaakt en ook de
omgeving is mooi opgeknapt. De werkgroep
pumptrack werkt nu aan het programma voor de
officiële opening. Wij danken alle mensen die
eraan meegewerkt hebben om de pumptrack
mogelijk te maken.

Denk mee, doe mee!
Vind je het leuk om aan te sluiten bij een van de
werkgroepen, dan ben je hartelijk welkom. We
kunnen altijd mensen en ideeën gebruiken om het
in onze dorpen Vierlingsbeek/Groeningen nog
leuker te maken. Meedoen? Stuur dan een email
naar stggroevie@gmail.com.
Voor 2018 hebben we trouwens nog enkele
nieuwe verrassingen in petto. Hierover volgt
spoedig meer informatie!

ZESDE BÈKSE BIERCANTUS; een geweldig
feest
Ook dit jaar was het een geweldig feest. Hoe mooi
is het als enkele honderden mensen uit volle borst
samen zingen. De nieuwe Cantusband THUNK!
zorgde ervoor dat de stemming er goed in kwam
èn bleef. Het VIP- arrangement voor de groep met
de meeste aanmeldingen ging dit jaar naar een
vriendengroep van 40 personen uit Beugen. Zij
kregen een mooie aangeklede VIP-tafel, hapjes en
feestmutsjes. In de pauze was er een livestream
met het publiek wat voor grote hilariteit zorgde.
Tot in de kleine uurtjes werd de afterparty bezocht
waar DJ Mark van Berlo flink los ging. Wij danken
nogmaals alle sponsoren die dit mooie feest mede
mogelijk hebben gemaakt.

RESERVEREN VAN DE SYMPHONIEKAR
Organiseer je in 2018 een evenement of heb je een
activiteit op het programma staan?
Zorg ervoor dat je de Symphoniekar op tijd
reserveert.

OPROEP: vlag retour!
Wil degene die tijdens de Biercantus onze
Gruuningse vlag heeft geleend, deze weer terug
bezorgen? Je kunt hem bij de Bieb in de brievenbus
doen. Bij voorbaat hartelijk dank namens de
organisatie.

Reserveren kan via het invullen en versturen van de
gebruikersovereenkomst op www.vierlingsbeekgroeningen.nl, pagina Verkoop/verhuur.

