
 

 

 

   

  

Stg. GroeVie is ondersteunend en verbindend 

voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 

Groeningen. 

Stichtingen en organisaties kunnen een beroep 

doen op kennis en ervaring bij het organiseren 

van hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of 

initiatieven. Ook zal de stichting zelf initiatieven 

ontplooien die bevorderlijk zijn voor de 

leefbaarheid. 

Gastadres voor NK Maasheggenvlechten 

2016 
Op 13 maart 2016 wordt tussen 11.00u en 

16.00u het Nederlands kampioenschap 

Maasheggenvlechten in Vierlingsbeek 

georganiseerd.  Vanuit Stichting GroeVie zorgen 

we voor een Bèks-Gruunings sausje op die dag. 

 
Dit doen we door een interactief programma 

van lokale artiesten en verenigingen in de 

Symphoniekar op 13 maart a.s. tijdens NK 

Maasheggenvlechten. Programma volgt. 

Reserveren van de Symphoniekar  

 

Organiseer je in 2016 een evenement of heb je 

een activiteit op het programma staan? 

Zorg ervoor dat je de Symphoniekar op tijd 

reserveert.  

 

Reserveren kan via het invullen en versturen 

van de gebruikersovereenkomst op 

www.vierlingsbeek-groeningen.nl, pagina 

Stichting leefbaarheid Vierlingsbeek-

Groeningen. 

 

Nieuwe Natuurflyer van 

Vierlingsbeek/Groeningen 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 

ontwerp van een Natuurflyer met mooie groene 

natuurplekken in Vierlingsbeek en Groeningen. De 

flyer wordt op 13 Maart uitgereikt. We willen aan 

alle bezoekers van het NK Maasheggenvlechten 

laten zien dat we in een prachtig gebied wonen 

waar het goed toeven is. Ook ontvangt iedere 

bezoeker een plattegrond van het evenement. 

De flyer en plattegrond  wordt mogelijk gemaakt 

door Stichting Toerisme en Recreatie van Overloon 

en Vierlingsbeek. 

 

Sparen voor het Pruuverijplein met 

PLUSpunten 

Tijdens het NK Maasheggenvlechten is er een 

Bèks-Gruunings Pruuverijplein. Je kunt daar 

genieten van allerlei lekkere lokale gerechtjes. We 

hebben Pruuverij-kaarten voor kinderen  ter 

waarde van € 1,50 en voor volwassen ter waarde 

van €3,-. 

  
Eenmalige AANBIEDING bij PLUS en bespaar € 3,- 

Tegen inlevering van een volle spaarkaart met 

PLUSpunten bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek 

en Overloon, geldt vanaf 28 februari  t/m 12 maart 

2016 de volgende aanbieding: 

• 3 pruuverijkaarten voor volwassenen 

• 6 pruuverrijkaarten voor kinderen 

• 2 pruuverijkaarten voor volwassenen en  

2 pruuverijkaarten voor kinderen 

Tegen inlevering van een volle spaarkaart betaal 

je dus maar €6,- i.p.v. €9,-! (Er wordt geen geld 

uitgekeerd.) Ben er snel bij want op =op.  

Op het terrein van Maasheggenvlechten kunnen 

op 13 maart 2016 ook Pruuverijkaarten gekocht 

worden. (Inleveren van PLUS spaarkaarten is op 

het terrein niet mogelijk). 

Reminder: Beek an Tôffel  

op 27 februari 2016 om 19.00u 

Hobbykoks bereiden en presenteren een maaltijd 

uit eigen keuken. Met 6 tot 8 personen deel je een 

tafel en kun je genieten van een lekkere 

dorpsmaaltijd bij de kok thuis. Meld je aan via 

www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr. 
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