Stg. GroeVie is ondersteunend en verbindend
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en
Groeningen.
- Stichting GroeVie ontplooit initiatieven die
bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid.
- Stichtingen en organisaties kunnen een beroep
doen op kennis en ervaring bij het organiseren
van hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of
initiatieven.
KONINGSMAAL op 26 april 2016
De koks van Beek an Tôffel bereiden op 26 april
gezamenlijk een geweldig ‘koningsmaal’ voor
inwoners en vrienden van Vierlingsbeek en
Groeningen. De accommodatie is nog geheim
maar het wordt zeer zeker een mooie locatie in
Vierlingsbeek of Groeningen.
Maximaal aantal deelnemers is: 30

Film: MOLOTOVMAN
Medio april wordt in Vierlingsbeek de film ‘De
Molotovman opgenomen door onze dorpsgenoot
Joris Weerts. De film is een afstudeerproject van
Joris. Om deze film te maken is een bedrag van ca.
€10.000 nodig. Het bedrag is inmiddels door
diverse sponsoren toegezegd en ook op andere
manieren is hulp geboden door inwoners van de
regio Vierlingsbeek. Om Joris nog meer financiële
ruimte te geven voor zijn project, willen we graag
een beroep doen op alle inwoners van
Vierlingsbeek, Groeningen en omstreken.

Bij deze nodigen we jullie allemaal uit om je
aan te melden via: www.bibliobeek.nl onder
tabblad Gêf ’t Dûr.
Geef je snel op want vol=vol!

Onze koks Koningsmaal 2015
KONINGSDAG 2016 in Vierlingsbeek
Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag in
Vierlingsbeek! Een nieuwe enthousiaste groep
mensen maakt een leuk programma, waarover in
de loop van de komende weken meer wordt
bekend gemaakt. Koningsdag 2016 wordt voor
de kinderen en ook de ouders een groot feest in
Vierlingsbeek!

Bèkse filmavond
We gaan Joris’ film op een nader te bepalen
moment voor u draaien tijdens een Bèkse
Filmavond, gehouden op een unieke locatie in de
buurt. Dat gaat een gezellig en leuk moment
worden waar we ook andere (Bèkse) films
vertonen. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan moet u
snel een kaartje kopen. De tijd dringt i.v.m. de
sluiting van de crowdfundactie. Wij nemen t.z.t.
contact met u op om uit te leggen hoe het verder
zal verlopen.
Onder de deelnemers worden 3 x 2 Meet, Greet en
Friet momenten verloot!
U kunt in onze GroeVie webwinkel kaartjes kopen.
Hierdoor doet u mee en maakt u Joris tevree!
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/

