Laatste nieuws

Vlorper Optoch - aangepaste route!
Maandag a.s. trekt de vastelaovend-optocht weer door Vlodrop.

Gezien de voorspelde weersomstandigheden wordt de route

preventief aangepast. De optocht zal via de Van den Broecksingel
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nu via de Sint Martinusweg naar de Kruisweg trekken.

Dan vervolgen we de gebruikelijke route via de Linssenkampweg

naar de Bergerweg.

Voor de deelnemers en toeschouwers: houd rekening met

harde wind en verwijder loszittende objecten en zorg dat

attributen stevig zjin bevestigd.

Op de Bonte Avond van 9 februari 2019 is uitgeroepen tot

nieuwe drager van de Joseph Bremmers medaille:

Louis op de Kamp!
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Carnavalsvereniging 'De Beerbök' feliciteert Louis en zijn

familie met deze welverdiende erkenning voor zijn jarenlange

inzet voor de Vlodropse gemeenschap!

BEDANKT ALLEMAAL!
Het feestweekend op 8, 9 en 10 februari was in
één woord FANTASTISCH!
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Onze dank is groot naar alle medewerkers, artiesten, verenigingen

en sponsoren die dit geweldig feestelijke jubileumweekend mogelijk

hebben gemaakt!

Op 11 november 2018 is in zaal Roerzicht de 55ste Prins van

C.V. De Beerbök uitgeroepen:

Prins Ralph I

Ralph wordt in dit jubileumseizoen terzijde gestaan door zijn

adjudanten Roland Smeets en Ron Backus en hij regeert

over het Beerbökke-rijk met zijn spreuk:
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DRUIM, LAEF en LACH
DAAG en NACH

Word vrienden met C.V. de Beerbök op

Facebook voor de laatste nieuwtjes

en foto's. Klik op de facebook button;
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Met vriendelijke groet,

C.V. de Beerbök

De Bonte Avond is elk jaar weer een groot spektakel, grotendeels door onze eigen dorpse
artiesten: de ‘Vrouwluuj’, de Senatorenen de ‘Sjneuzels’ treden ook dit jaar weer voor u op.
Onze twee charmante tanzmarieches Yoni en Denise staan deze Bonte Avond voor het laatst
op de bühne, na 4 jaar danshoogstandjes! Verder staan er nog andere bekende namen op het
programma, zoals het zangduo Domm & Dööl, buuttereedner c.q. tonprater Jan Strik,
cover-/partyband ‘Wir sind Spitze’ en als knallende afsluiter Erwin (vaan ’t merretkoor)!

De kaartverkoop voor leden vindt plaats op vrijdag 1 februari bie café Bremmers vanaf 19:30
uur; voor niet-leden is de kaartverkoop op zaterdag 2 februari van 19:00 tot 20:00 in de Roerhal.
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