
 

 

 

 

 

JUBILEUMEDITIE BÈKSE BRUGGENLOOP 2017  
Met op 10 september het VRIJTHOFPLEIN-
BEWEEGPLEIN 
 

 
Kinderen bewegen massaal op het Vrijthofplein! 
Onder dat motto gingen alle kinderen uit Vierlingsbeek 
en Groeningen in de afgelopen weken de uitdaging aan 
om één of meerdere beweegtoestellen te ontwerpen.  
Het idee moest: anders dan anders, veilig, uitnodigend, 
uitvoerbaar en uitdagend zijn.  
De mooiste en beste ontwerpen werden op 14 juni in 
basisschool Laurentiushof aan een deskundige jury 
gepresenteerd. Deze jury bestond uit Sjors Sportief, 
Daan Arts en Wim Geurts. 
 
De Jury is eruit! 
En eindelijk was het zover op 23 juni maakte de jury in 
een overvolle gymzaal de uitslag bekend aan alle 
kinderen. 
Besloten is om uit alle presentaties de meest originele 
elementen te halen en deze samen te voegen in één 
ontwerp. 
Op 10 september wordt er op het Vrijthofplein een 
‘spannend en uitdagend’ beweeg- en beleefparcours 
aangelegd voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en 
omstreken.  
  
Eervolle vermelding voor Jannus, Fin, Niels, Tijn, Bart 
en Thijs. 
Twee presentaties sprongen er voor de jury het meest 
uit qua originaliteit en praktische haalbaarheid.  Dit 
waren Niels Hendriks, Fin Teunesen, Jannus Ebben en 
Tijn de Bruijn van de Speelgoedfabriek en Bart en Thijs 
Verstegen met het beweeg-, voel- en beleefparcour 
voor jong en oud. Deze jongens hebben met hun 
enthousiasme en hun geweldige ideeën de jury echt 
kunnen overtuigen. 
Zij gaan dan ook meehelpen om het echte bouwwerk 
te maken. 

 

In de zomermaanden gaan we starten met het maken 
van het beweeg- en beleefparcours voor de kinderen. 
We hebben hiervoor nog vele handjes en materialen 
nodig. 
Vind je het leuk en heb je tijd om ons hierbij te 
ondersteunen dan wordt je met open armen 
ontvangen. Ook ideeën op het gebied van (her)gebruik 
van materialen zijn hartelijk welkom. 
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