Stg. GroeVie is ondersteunend en verbindend
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en
Groeningen.
- Stichting GroeVie ontplooit initiatieven die
bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid.
- Stichtingen en organisaties kunnen een beroep
doen op kennis en ervaring bij het organiseren
van hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of
initiatieven.
Nieuw logo voor GroeVie
Tegen de skyline van Vierlingsbeek en
Groeningen zien we de Maasheggen en de
weilanden met een uitstapje naar het land van
Cuijk begrensd door de Maas.

GidsGroeter uit
Vierlingsbeek ontdekt resten van oud beeld in
Maasheggengebied
Vierlingsbeekse Maasheggenvlechter en
Gidsgroeter Rein Verhoeven heeft op het terrein
van de wilde bostulp in het Maasheggengebied
een spectaculaire ontdekking gedaan van houten
resten van een oud beeld met het opschrift
“Bescherm ons”. Jan Hendriks van de Oude
Schoenendoos en ook Gidsgroeter gaat ervan uit
dat deze resten afkomstig zijn van een houten
beeld uit 1600/1700 na Christus. De voetafdruk
op de sokkel doet vermoeden dat het beeld uit
meerdere figuren heeft bestaan. Jan Hendriks
vermoedt dat dit de beschermheiligen waren van
Natuur en Dier van de Maasheggen aangezien de
resten gevonden zijn in een arm van een knot-es
in het Maasheggengebied. Op dit moment wordt
aan de hand van dendrologisch onderzoek
vastgesteld, hoe oud dit beeld moet zijn
geweest. Ook wordt nagezocht welke heiligen dit
zijn geweest. Wanneer er meer duidelijkheid is
over de werkelijke herkomst van het beeld, en
het gaat om een beschermheilige, zal er een
reconstructie plaatsvinden van de beeld zodat de
heilige(n) de Maasheggen en ook het NK
Maasheggenkampioenschap in de toekomst
zullen beschermen.
Tijdens het NK Maasheggenvlechten op 13
maart 2016 te Vierlingsbeek kunt u de unieke
vindplek en de resten van het beeld bezichtigen.

Optredens in Symphoniekar op 13 maart

Programma (ovb) in en bij Symphoniekar
tijdens NK Maasheggenvlechten op 13 maart
2016
Willy vd Boogaard : 12.00u en 14.00u
Troubadour Nancy: 12.30u en 14.30u
Van Heure zingen : 13.00u en 15.00u
Det Stutter nie
: 13.30u en 15.30u
Sparen voor Pruuverijkaarten Pruuve van èège
bojjem met PLUSpunten van PLUS Verbeeten
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 kunt u een keuze maken uit:
• 3 pruuverijkaarten voor volwassenen
• 6 pruuverijkaarten voor kinderen
• een combinatie van volwassen- en
kinderpruuverijkaarten ter waarde van € 9,De aanbieding geldt vanaf 28 februari t/m 12
maart 2016. Tegen inlevering van een volle
spaarkaart betaalt u dus maar € 6,- i.p.v. € 9,-!
(Er wordt geen geld uitgekeerd.)
Ben er snel bij want OP=OP

.

