
 

 

 

 

 

Het begin van EXPEDITIE BÈÈK is gemaakt door 
Jannus, Fin, Niels, Tijn, Bart en Thijs 
In de zomervakantie gingen deze speeltuinbouwers 
samen met Wim Geurts aan de slag om de eerste 
attributen te maken. Ze hebben getekend, gezaagd, 
geschuurd en geverfd alsof hun leven er vanaf hing. 
Wat een enthousiasme zit er in deze mannen. 
Complimenten hiervoor! Zij hebben ook hele 
spannende namen bedacht voor de activiteiten die op 
10 september worden opgebouwd op het Vrijthofplein. 
Ze bouwen o.a.: 

• The Spiderhall 

• The Long finger 

• The Dark Hole 

• The Jungle pad 

• Crocodilbath 

• The Mount Everest 

 
 

‘Zoals de oude zongen…. Bewegen de jongen’ 
Terwijl de koren en kapellen op 10 september (vanaf 
11.00u) voor het smartlappenfestival ontvangen 
worden op het Vrijthofplein, staan de kids al in de 
startblokken om het evenement te openen met o.a. 
een Bambinoloop voor kinderen t/m 6 jaar. Onder 
aanmoediging van de vele bezoekers laten de 
kinderen zien hoe hard ze kunnen rennen. 

We danken hierbij alvast Basisschool Laurentiushof 
en Sjors Sportief die samen met ons Expeditie Bèèk in 
de steigers hebben gezet. 
Het belooft een uitdagende expeditie te worden op 10 
september, er is veel spannends te beleven op het 
plein. Stempelkaarten voor deze expeditie zijn in 
Augustus verkrijgbaar bij Plus Verbeeten te 
Vierlingsbeek. 
 

PUMPTRACK Vierlingsbeek start in najaar 2017 
In het najaar van 2017 wordt er in Vierlingsbeek een 
pumptrack aangelegd in de groenstrook bij speelveld 
De Legt. 
 

Het recept voor succes! 
Een actieve werkgroep, een helder projectplan, positief 
overleg met gemeente en buurtbewoners in 
samenwerking met de Dorpsraad en ondersteuning 
door Stg. GroeVie heeft er toe geleid dat een actieve 
werkgroep in het najaar gaat starten met de aanleg van 
een pumptrack in Vierlingsbeek. 

Wat is een pumptrack? 
Een PumpTrack is een verharde (fiets)crossbaan met 
bulten en bochten die geschikt is voor de (BMX)- en 
andere type fietsen. De baan is gesloten, zodat je 
eindeloos rondjes kunt rijden. 
Een pumptrack is laagdrempelig, zodat zelfs de 
allerkleinsten op een loopfietsje erop kunnen rijden, 
maar tegelijkertijd uitdagend genoeg om professionele 
mountainbikers en BMX-ers aan te trekken.  

 
 

Aanleg en onderhoud 
De aanleg en het onderhoud van de baan wordt gedaan 
door vrijwilligers. Voor de materiaalkosten doen we 
een beroep op fondsen en sponsors. De initiatiefgroep 
verbindt zich voor 5 jaar aan dit initiatief. In januari 
2022 zal besloten worden in welke vorm de toekomst 
en o.a. het onderhoud van de PumpTrack zal worden 
voortgezet. Voor meer info: stggroevie@gmail.com 
 

Actie in Augustus 2017 bij Plus Verbeeten 
Stempelkaarten voor Expeditie Bèèk (tww €4,-) 
zijn per 2 stuks verkrijgbaar voor € 6,- of ter 
inlevering van een PLUSpuntenboekje. 
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