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 NK MAASHEGGENVLECHTEN 2016 
Op 13 maart 2016 vindt het Nationaal 

Kampioenschap Maasheggenvlechten plaats in 

Vierlingsbeek. We zijn door de organisatie 

gevraagd om als ‘gastdorp’ de nevenactiviteiten 

van dit evenement te organiseren.   

Inmiddels zijn er diverse werkgroepen aan de slag 

om een geweldig programma naar te zetten. 

 

Vlechtteams gezocht! 
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. Elk jaar strijden ca 40 

teams om de Gouden Hiep; voor het beste stukje 

vlechtwerk. Hiermee wordt een eeuwenoud 

vakmanschap in ere gehouden. Het was  voor 

veeboeren van vroeger de enige manier om er 

voor te zorgen dat hun vee niet "uitbrak". Ze 

kenden immers het prikkeldraad nog niet. Dat ze 

op deze manier een uniek stukje natuur creëerden 

beseffen we nu pas goed. Dorpsgenoot Marius 

Grutters is een van de grote wedijveraars voor het 

behouden van dit landschap. Hij heeft er zelfs een 

boek over geschreven. 

Dit kleinschalige weidelandschap met zijn doornige 

hagen en fraaie knotbomen willen we graag 

behouden. Het is een gebied met een grote 

verscheidenheid aan dieren en planten. Daarom 

wordt er elk jaar opnieuw gevlochten.  

Heb je als inwoner van ons dorp zin om mee te 

doen, geef je dan op. Dat kan als team (vereniging) 

maar ook als enkeling. We proberen je dan bij een 

team onder te brengen. 

Zo`n team bestaat vaak uit twee tot vier personen 

die een aantal meters heg zodanig vlechten dat 

deze stabiel blijft en een dicht vlechtwerk oplevert.  

Dit vlechten leer je van geoefende vlechters op 

speciale oefenochtenden in Oeffelt. De oefendata 

zijn de zaterdagen 12 december, 9 en 23 januari en 

27 februari. Materiaal om te snoeien en 

bescherming voor handen en ogen is aanwezig. 

 

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 

Tot nu hebben al drie 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. 

Team 1 met Wim Geurts, Peter Schoofs en Peter 

Stevens 

Team 2 met o.a.  Geert Verheyen 

Team 3 met Maurice Wijnhoven, Nico Maree en 

Rein Verhoeven. 

 

Entertainment  gezocht ! 
uit Vierlingsbeek/Groeningen 

We zijn met een werkgroep bezig om de 

mogelijkheden te bekijken om de nodige lokale jus 

over dit evenement te kunnen doen. 

Daarom zijn we op zoek naar groepen of 

verenigingen, personen uit Vierlingsbeek en 

Groeningen en wellicht andere buurdorpen om die 

het leuk zouden vinden om zich daar te 

presenteren en op die manier hun vereniging in de 

schijnwerpers te zetten en om extra waarde toe te 

voegen aan het Maasheggenvlechten. 

Het aantal gasten dat deze nationale activiteit 

bezoekt is ca. 10.000.   

We willen dus graag weten of jullie met het koor, 

harmonie, slagwerkgroep, muziekbandje, 

dansgroep, sportclub of individueel  etc., op die 

dag op enigerlei wijze acte de présence wil geven. 

Het zal plaatsvinden tussen ca. 11.00 en 17.00 uur. 

Dus als jullie gedurende die tijd een half of heel 

uurtje beschikbaar hebben dan gaan we met zijn 

allen ervoor zorgen dat we onze dorpen weer goed 

op de kaart gaan zetten.  

Voor meer informatie of aanmelding  voor het 

entertainmentprogramma: 

Bel: Piet Verbeeten 06-54661197. 

Of mail: pverbeeten@plusverbeeten.nl 
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