
Bèkse Kermis 2018;  nog meer voor kinderen! 
Sinds vorig jaar kent de Bèkse Kermis een nieuwe insteek waarop de werkgroep kermis dit jaar door zal pakken. De Bèkse 
kermis, die van vrijdag 10 augustus tot en met maandag 13 augustus duurt, zal dit jaar nog meer activiteiten hebben voor 
kinderen van alle leeftijden. 
 
Attracties: Naast de botsauto’s, rups en de andere gebruikelijke attracties zal de bank dit jaar terugkeren in Vierlingsbeek. Dit 
is besloten in het nieuwe contract dat voor drie jaar is afgesloten tussen Gemeente, kermis exploitant, werkgroep kermis en 
dorpsraad Vierlingsbeek.  
 
Botssauto voetbal: De kermis zal op vrijdag beginnen met een spannend toernooi botsauto voetbal. Kinderen van 12 t/m 17 
jaar mogen, met dank aan kermis exploitant Van De Salm, GRATIS deelnemen aan dit toernooi. Drie botsauto’s met twee 
passagiers spelen tegen drie andere botsauto’s proberen de grote bal in het doel te krijgen. De wedstrijden duren 4 minuten, 
gevolgd door een wisseltijd van 1 minuut. De wedstrijden staan onder leiding van een spraakmakende scheidsrechter. Aan 
het einde van dit toernooi zullen een aantal Vips het opnemen tegen elkaar. Je team met minimaal 6 persoon kun je 
aanmelden via beksekermis@gmail.com vòòr 1 augustus.  
 
Happy hour:  Dit jaar is er in overleg met kermis exploitant Van De Salm besloten om zowel op vrijdag als op zaterdag een 
happy hour te houden.  
 
Dorps BBQ:  Net zoals vorig jaar zal ook de Dorps BBQ weer terugkeren in het programma. Evenals vorig jaar staat er een ook 
een kindermenu op de kaart. Dit jaar bestaat het kindermenu onder andere uit ‘PimJePannenkoekHoek’ waarbij kinderen hun 
Pannenkoek kunnen pimpen in de speciaal daarvoor gemaakte hoek. De Dorps BBQ vindt plaats nabij de tent van Concordia/
De Wildeman, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar binnen. Vanaf maandag 9 juli t/m zondag 5 augustus zijn de BBQ 
bonnen bestellen via www.groevie.nl.   
 
Familiedag: Op zondag vindt weer de familiedag plaats waarbij kinderen gratis kunnen deelnemen aan de ballonnenwedstrijd 
d.m.v. het inkleuren en invullen van onderstaande deelnemerskaart. Naast de ballonnenwedstrijd zijn er ballonnenvouwers 
en is er een schminkster aanwezig om de kinderen te vermaken. Alsof dat nog niet genoeg is,is er ook nog een fototocht 
wedstrijd uitgezet voor de kinderen. Kinderen kunnen de deelnemers kaart ophalen en vervolgens zal de tocht zicht 
voortzetten over het kermis terrein en de verschillende attracties. Dit alles vindt plaats vanuit de tent bij Herberg Thijssen.  
 
Meer informatie over de Bèkse Kermis volg je via: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl, www.beksekroegentocht.nl, Facebook-pagine Bèkse Kermis 

http://www.groevie.nl/
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl
http://www.beksekroegentocht.nl


Programma Kermis Vierlingsbeek 2018: 
 

Vrijdag 10-08: 
Kermis:  15.00u:   Opening Kermis 
   18.00u—19.30u:  Botsauto Voetbal (Mogelijk gemaakt door Van de Salm) 
   19.30u – 20.30u:  Happy Hour 
Kroegentocht: 21.00u – 22.30u:   Kroegentocht Shirts afhalen (Herberg Thijssen) 
Horeca:  Herberg Thijssen   21.00u: Afslag 7 
   Concordia/Wildeman 21.00u: One Shot 
Zaterdag 11-08: 
Kermis:   15:00u:    Opening Kermis 
   20.00u – 21.00u:   Happy Hour 
Activiteiten: 18.00u – 21.00u:   Grootse Dorps BBQ (17:00u ontvangst, Concordia/Wildeman) 
Horeca:  Herberg Thijssen   21.00u: Third half 
   Concordia/Wildeman  21.00u: Lekke Band 
Zondag 12-08:  
Kermis:  14:00u:   Opening Kermis 
Activiteiten: 16:00u—18:00u:  Fototocht wedstrijd met diverse kinder activiteiten (Herberg Thijssen) 
   16.30u—17:00u:  Ballonnenwedstrijd Mede mogelijk gemaakt door OVRV (Herberg Thijssen) 
Horeca:   Herberg Thijssen   15:00u: Matinee: Cobra & DJ Mark 
   Concordia/Wildeman N.n.b. 
Maandag 13-08: 
Kermis:  15:00u    Opening Kermis 
Kroegentocht:  11.00u – 11.45u:   Ontbijt bij ’T Genot 
   12.00u – 14.00u:   Tent Concordia/wildeman (Loterij) 
   14.15u – 16.15u:   Gryphus (Hapje eten) 
   16.30u – 18.30u:   De Wildeman      
   18.30u – 19.00u:   Kermis op ’T Vrijthof (Hapje eten Vis of Hamburger) 
   19.00u – 21.00u:   Concordia 
   21.00u -  ...........:   Herberg Thijssen met feestband Knallermann 

BALLONNENWEDSTRIJD KERMIS VIERLINGSBEEK 2018 
Bij inlevering van deze deelnemers kleurplaat kan iedere deelnemer op kermis zondag vanaf 16.30u op de Bèkse 

Kermis bij de tent van Herberg Thijssen gratis zijn/haar ballon ophalen. Om 17.00u gaan alle ballonnen tegelijkertijd de 

lucht in.  De ballon die de langste afstand kan afleggen wint deze wedstrijd met een leuke prijs. 

Deelnemer:............................................................................................ 

Naam:...................................................................................................... 

Adres:...................................................................................................... 

Plaats: .................................................................................................... 

Leeftijd: ........ Jaar  Jongen/Meisje 

 

De Vinder / The Finder / Der Finder:....................................................... 

Naam / Name / Name: ............................................................................ 

Adres / Address / Adresse:...................................................................... 

Plaats / Town/ Stadt:............................................................................... 

Land / Country / Land:............................................................................. 

U heeft deze ballonkaart gevonden en de deelnemer 

zal zich verheugen wanneer u deze kaart ingevuld 

retour zou zenden naar Plus Verbeeten Postbus 14, 

5825 ZG OVERLOON, Nederland. Hartelijk Bedankt! 

 

Sie haben diese Ballonkarte gefunden, und der 

teilnehmer würde sich freuen wenn Sie diese Karte 

ausgefühlt zurücksenden würden nach Plus 

Verbeeten Postbus 14, 5825 ZG OVERLOON, Die 

Niederlande. Herzlichen Dank! 

 

You found the ballooncard and the competitor would 

be very pleased when you fill in this card and return it 

to Plus Verbeeten Postbus 14, 5825 ZG OVERLOON,  

The Netherlands. Thanks! 


