KONINGSDAG VIERLINGSBEEK / GROENINGEN

Op vrijdag 27 april dopen we het schoolplein weer om
tot feestlocatie, waar we met jong en oud Koningsdag
kunnen vieren!
Voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen zijn
er vanaf 14.00 uur diverse activiteiten gepland, terwijl
er voor volwassenen een feestelijk terras klaarstaat.

Vrijmarkt
Ook bieden wij de mogelijkheid om speelgoed te
verkopen. Kinderen/ouders die dit willen, kunnen zich
om 12.30 uur melden bij de organisatie op het
schoolplein, alwaar ze een verkoopplek toegewezen
krijgen. Let op: Het gaat hier alleen om verkoop van
speelgoed en handgemaakte producten. Geen kleding
of huisraad.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur: Opening Koningsdag 2018 met het
Wilhelmus en het koningsdagliedje Fitlala.
13.10 uur: Voorbereiding optocht. Op het schoolplein
gaan we gezamenlijk je fiets/ bolderkar/ step/ skelter/
kruiwagen (of… wat je maar wilt) versieren. Neem
zoveel mogelijk eigen versiering mee. Heb je niets? Kom
dan toch! Ook de organisatie heeft versierspullen. Er is
een leuke prijs te winnen voor het mooist/origineelst
versierde voertuig. PS: thuis versieren mag natuurlijk
ook.
13.30 uur: Optocht door Vierlingsbeek (route:
Schoolplein - Kloosterstraat - Willem I straat - Jan de
Beijerstraat - Merletgaarde - Prins van Oranjestraat Laurentiusstraat - Pastoor Jansenstraat – Schoolplein).
14.00 uur: Start activiteiten. Aan bijna alle activiteiten
kun je gratis deelnemen. Voor enkele activiteiten en
versnaperingen is een activiteitenkaart te koop voor
€2,50. Het gaat hier om: broodje bakken aan een stok,
appel schillen op een appelschilfiets en roosteren, ranja,
snoepzak of zakje chips, softijs. Zonder activiteitenkaart
kost een activiteit/versnapering € 1,00.

Overige activiteiten: tatoeages, schminken, knutselen,
eendjes vangen, koekhappen, oud-Hollandse
spelletjes, penaltyschieten, stoepkrijt tekeningen
maken, ponyrijden.
15.30 uur: Wedstrijd penaltyschieten op het
voetbalveldje op het schoolplein (vanaf groep 1).
Hiermee is een leuke prijs te winnen.
16.30 uur: Kinderdisco en prijsuitreiking bij Herberg
Thijssen.
17.00 uur: Einde middagactiviteiten; muziek voor jong
en oud bij Herberg Thijssen.
Wij hopen vrijdag 27 april jong en oud te mogen
begroeten om er samen een mooie dag van te kunnen
maken!
De werkgroep Koningsdag bestaat uit: Anke Joren,
Bregje Bardoel, Chantal van Boekel, Jack Vervoort,
Marieke Willems en Sabine Schoenmakers.
KONINGSMAAL in de BÈKS-GRUUNINGSE ORIENT
EXPRESS
Op Koningsdag wordt er om 19.00u een Koningsmaal
geserveerd bij Perron 22, Spoorstraat 22 te
Vierlingsbeek.
De koks van Beek an Tôffel serveren een afwisselend
menu terwijl de gasten een reis maken in de BeksGruuningse-Orient express.

Het Koningsmaal wordt dit jaar voor de 4e keer
georganiseerd.
Het is altijd weer gezellig om samen met
dorpsgenoten, vrienden en familie lekker te tafelen.
Info en aanmelding voor het Koningsmaal zie :
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/
EXPOSITIE JACQUES VAN BAKEL & FRIENDS
Vele bezoekers bezochten de twee exposities van
Jacques van Bakel & Friends in het Koningskerkje te
Vierlingsbeek.
Namens alle exposanten willen wij u hartelijk
bedanken voor de belangstelling.
We hopen snel weer een nieuwe expositie van lokale
kunstenaars aan te mogen kondigen.

