BÈÈK RUUMT OP & GRUUNINGE OK!
De lente komt eraan en dat betekent dat we
allemaal flink gaan opruimen. Daarom organiseren
wij, Esther Buunen en Marion Reefs, op 15 april,
een garage-sale: voor Vierlingsbeek en
Groeningen. Net zoals kringloopwinkels zijn
tegenwoordig ook garage-sales erg populair én
een mooie manier om uw spullen een tweede
leven te gunnen. Alle bewoners van Vierlingsbeek
en Groeningen kunnen hieraan mee doen en
vanuit hun eigen garage/schuur spullen verkopen.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,. Dit
bedrag komt helemaal ten goede aan Stichting
Groevie, dus voor onze twee dorpjes! De garagesale vindt plaats van 12.00u tot 16.00u en we
zullen zorgen voor flinke promotie.
Er is een facebookpagina en evenement
aangemaakt: www.facebook.com/beekruumtop.
Like deze pagina voor meer bekendheid.
Inschrijven kan vóór 30 maart via:
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/
Er volgt snel meer informatie. Zijn er vragen, stel
ze via: beekruumtop@gmail.com

VOORAANKONDIGING
Expositie Koningskerkje
Jacques van Bakel & Friends 1 en 2
Op 24 en 25 maart én op 31 maart en 1
april zijn er twee prachtige exposities te
bewonderen van vrienden / leerlingen
van Jacques van Bakel uit Vierlingsbeek.

Wekelijks krijgen zij van Jacques tips en adviezen bij hun
schilderactiviteiten. Het Koningskerkje wil graag een podium
bieden aan deze lokale kunstenaars en heeft daarom de
deuren geopend voor deze exposities op 24, 25, 31 maart en
1 april tussen 11.00u en 17.00u.
REMINDER 1
DORPSKWIS ‘k Wèt’t
Vierlingsbeek/Groeningen
15-9-2018: Quiz-avond ‘k Wèt’t
6-10-2018: Finale-avond ‘k Wèt’t

REMINDER 2

OK DE KIENDEREN RUUMEN OP!
Voor kinderen is er de gelegenheid om bij
Herberg Thijssen hun speelgoed te verkopen.
Hiervoor wordt speciaal voor hen een kindermarkt
ingericht. Geef je gratis op via
beekruumtop@gmail.com. VOL=VOL. Na opgave
sturen we meer informatie op.

BEEK AN TÔFFEL, data:
• 24 februari 2018
• 27 april 2018 (de koks koken gezamenlijk een
koningsmaal)
• 15 juni 2018
• 3 november 2018
Opgeven kan via www.vierlingsbeekgroeningen.nl/verkoop-verhuur/

