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Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek

NK MAASHEGGENVLECHTEN 2016

Het verhaal van de Maasheggen

Op 13 maart 2016 vindt tussen 11.00u en 17.00u
het NK Maasheggenvlechten plaats in
Vierlingsbeek. Als ‘gastdorp’ organiseren we
diverse nevenactiviteiten.
Inmiddels zijn er via Stg GroeVie, diverse
werkgroepen aan de slag om in samenwerking met
de organisatie van het NK Maasheggenvlechten
een geweldig programma neer te zetten.

Tijdens het evenement zullen onze eigen Groeters
rondleidingen verzorgen over het terrein waarbij
ze vooral aandacht zullen schenken aan het
ontstaan van de Maasheggen en de functie, nut en
noodzaak van het vlechten.
Op het terrein zitten ook diverse verhalen
vertellers die de bezoekers meenemen in
bijzondere Maasheggen verhalen.

Nog enkele Vlechtteams gezocht!

Entertainment in Symphoniekar!

Die Gouden Hiep blijft in Vierlingsbeek of
Groeningen!!
Het NK Maasheggenvlechten vindt voor de 13e
keer plaats en wel in ons eigen Vierlingsbeek, aan
het Klaphekken bij de Maas.
Tot nu hebben al vijf teams uit ons dorp zich
ingeschreven en het zou prachtig zijn als er nog
enkele bijkomen (ook uit Groeningen) nu het
kampioenschap bij ons gehouden wordt.
Het vlechten leer je van geoefende vlechters op
speciale oefenochtenden in Oeffelt. De oefendata
zijn de zaterdagen 9, 23 januari en 27 februari.
De inschrijving voor de vlechtteams is geheel
gratis. Voor meer informatie of opgave:
Bel Rein Verhoeven
0478-631723 of 06-28578247
Of mail: reinverhoeven@gmail.com

uit Vierlingsbeek/Groeningen
We hebben inmiddels al diverse aanmeldingen die
tijdens het Maasheggenvlechten willen optreden
in onze Symphoniekar.
Wil je met het koor, harmonie, slagwerkgroep,
muziekbandje, dansgroep, sportclub of individueel
etc., op die dag op enigerlei wijze acte de présence
geven, meld je dan nu aan. De optredens vinden
plaats tussen ca. 11.00 en 17.00 uur.
Voor meer informatie of aanmelding voor het
entertainmentprogramma:
Bel: Piet Verbeeten 06-54661197.
Of mail: pverbeeten@plusverbeeten.nl

Pruuve van ège bôjjem
Op het terrein is een nostalgisch Beks- Gruunings
Pruuverij-plein. Hier worden diverse culinaire en
lokale streekprodukten gepresenteerd en bereid.
Thuis eten is niet nodig, dat doen we in de
Maasheggen!
Op open vuren kunnen kinderen hier kleine hapjes
zelf bereiden denk aan kastanjes roosteren ,
appeltjes bakken, wafeltjes en/of wentelteefjes.
Voor meer informatie of aanmelding van je
streekprodukt voor het Pruuverij-plein
Bel : Stephan Winkelmolen 06-22491509
Of mail: swinkelmolen@planet.nl

Wat is er op 13 Maart o.a. nog meer te beleven?
- natuur info stands
- miny pony racing team
- schapen drijven
- kalfjes aaien
- diverse demonstraties van ambachten
- boomklimmen voor kinderen
Het wordt een dag die je ‘natuurlijk’ niet kunt
missen!!!

