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.

KONINGSDAG 2016
Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag in
Vierlingsbeek! Vanaf 13.30 uur zijn er die dag
vele activiteiten voor jong en oud op het plein
achter de kerk. In de volgende editie maken we
het programma bekend maar we kunnen alvast
beloven dat Koningsdag 2016 voor de kinderen
en de ouders een groot feest wordt in
Vierlingsbeek.
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 vindt plaats op een mooie locatie in
Vierlingsbeek of Groeningen. Maximaal aantal
deelnemers is: 30. Meld je aan via:
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr.
Geef je snel op want vol=vol!
De organisatie van de BEKSE BRUGGENLOOP
staat weer in de steigers!
Noteer vast in uw agenda: 11 september 2016
Bekse Bruggenloop.

WINNAARS Pruuverijkaarten NK
Maasheggenvlechten
Fam. Revet (V’beek), K. van Elst (Vianen), Fam.
Bloemberg (V’beek), R. Vloet (Boxmeer), Fam.
Bussink (Holthees) en Faya van der Zanden
(Westerbeek). De prijzen zijn ter beschikking
gesteld door Zoopark, Overloon.

TERUGBLIK Maasheggenvlechten 16 maart 2016
Met trots kijken we terug naar onze bijdrage bij
het NK Maasheggenvlechten. Duizenden mensen
kwamen naar Vierlingsbeek om het NK te
bezoeken. Ze werden verrast door alle activiteiten
die door ons georganiseerd waren. Het
Pruuverijplein was een gigantische succes: voor de
vrijwilligers was het hard werken om iedereen van
alle proeverijen te voorzien. De Symphonikar trok
met alle lokale optredens veel bekijks. Voor de
kinderen was het boomklimmen, de verhalen vertellers een leuke en spannende activiteit. De
expositie van de wilde bostulp was prachtig.
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die op
deze dag geholpen hebben maar vooral naar de
werkgroep van Vierlingsbeek Groeningen die alle
Bèks-Groeningse activiteiten bedacht en
georganiseerd hebben.

Voortgang film: MOLOTOVMAN
De vorderingen van de film, die geregisseerd wordt
door Joris Weerts, lopen voorspoedig. De
hoofdrollen zijn gecast, de filmlocaties zijn rond en
de crowdfundingsactie via cinecrowd is behaald
met €12.100. De kosten van de film is berekend op
€15.000. Alles wat nog binnenkomt, wordt 100%
aangewend voor de film. Komende weken zijn de
mensen van Art het huis en de andere locaties aan
het klaarmaken voor de draaiweek. De draaiweek
staat gepland in de laatste week van april. Ze zijn
nog op zoek naar figuranten (o.a. 2 gezinnen,
bestaande uit een vader, moeder en kind van rond
de 11/12 jaar oud). Aanmelden kan door een mail
te sturen naar productiemolotovman@gmail.com.
U kunt in onze GroeVie webwinkel kaartjes kopen
voor de Bèkse filmavond. Onder de deelnemers
worden 3 x 2 Meet, Greet en Friet momenten
verloot! www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/.

