
 Er  

Kickoff Stg Groevie druk bezocht! 

Op 21 Oktober  2015 was het erg druk in het 

Koningskerkje. Ruim 60 bezoekers kwamen naar 

de Kick-off van Stg GroeVie. 

In wisselende groepen ging men met elkaar in 

gesprek over de thema’s : kunst/cultuur, natuur, 

bewegen en zorg met als hoofdthema: ‘De 

leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen.’ 

Ervaringen werden uitgewisseld, verbindingen 

gelegd en ideeën geboren. 

Hierbij alvast enkele  ideeën en conclusies; 

Kunst en Cultuur 

1. Breng in kaart wat er allemaal is op het gebied 

    van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 

2. Zet een Goede Doelen actie op voor  

    verenigingen. 

3. Profileer Vierlingsbeek en Groeningen via 

    app, placemat en/of bierviltje.  

4. Zorg dat het Koningskerkje  een actueel , 

    laagdrempelig en creatief aanbod heeft. 

5. Plaats meer buitenkunst in de dorpen. 

Natuur: 

1. Maak de dorpen groener. 

2. Kleed het Vrijthof ’groener’ aan. 

3. Herstel oude wandelpaden en ontwikkel nieuwe 

4. Profileer en benut de Maas. 

5. Maasheggenvlechten 2016 ; een kans om ons te 

  profileren als actief dorp. 

6. Verbind kunst en natuur. 

7. Zet Vogelhuisdorp nog meer op de kaart. 

Bewegen: 

1. Maak één sportvereniging met één abonnement 

    en één contributiesysteem. 

2. Maak van de kerk een multifunctionele sporthal. 

3. Verbind sportverenigingen met elkaar en  

    verstrek één sportaanbod. 

Zorg: 

1. Breng in kaart wat er allemaal in het dorp  

    gebeurt op het gebied van zorg. 

2. Zet een ‘heitje voor karweitje’ systeem op. 

3. Zorg dat er sneeuwvrije straten en paden zijn. 

 

Over het algemeen werd geconcludeerd dat er  op 

dit moment (bijna te) veel evenementen worden 

georganiseerd en dat het goed zou zijn om die qua 

data op elkaar af te stemmen. 

 

Hoe nu verder? 

De uitkomsten van de Kick-off bijeenkomst gaan 

we verwerken in een plan van aanpak voor 2016, 

waarbij we  vooral de initiatieven en  ideeën met 

een groot draagvlak zullen uitwerken. 

 

Hoe is Stg. GroeVie georganiseerd? 

Stg. GroeVie heeft diverse werkgroepen die 

faciliterend gaan werken voor de leefbaarheid in 

Vierlingsbeek en Groeningen. Denk hierbij aan: 

PR, Veiligheid, Fondsen/subsidiewerving, 

Vergunningen, Vrijwilligers, Onderhoud. We 

nemen hierbij de thema’s Kunst/Cultuur, Natuur, 

Bewegen en Zorg als uitgangspunt. Alle 

initiatieven, werkgroepen die betrekking hebben 

tot het bevorderen van de leefbaarheid kunnen 

aansluiten bij de stichting en kunnen gebruik 

maken van de expertise van de werkgroepen en 

een beroep doen op financiële, facilitaire en/of 

organisatorische ondersteuning.  

Ook zelfstandige stichtingen/verenigingen kunnen 

een samenwerkingsrelatie aangaan met de 

stichting GroeVie. 

 

 
Op 13 maart 2016 vindt het Nationaal 

Kampioenschap Maasheggenvlechten plaats in 

Vierlingsbeek. We zijn door de organisatie 

gevraagd om als ‘gastdorp’ de nevenactiviteiten 

van dit evenement te organiseren.   

Ideeën en tips hiervoor zijn hartelijk welkom! 

Reserveer de datum alvast in je agenda. 

 

Info en interesse? 

Mocht je meer informatie willen over Stg. 

GroeVie en interesse hebben om aan te sluiten 

en/of deel willen nemen in een van onze 

werkgroepen? Neem dan contact op met ons via  

stggroevie@gmail.com 
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