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 De cursus werd georganiseerd in opdracht van de Alliantie Zuiderwaterlinie. 
Regisseur René Kwant: “Wij zijn enorm blij en trots dat er zo veel ondernemers enthousi-
asme en belangstelling voor de Zuiderwaterlinie tonen. We kunnen niet zonder hen. 
Ondernemers vormen een belangrijke schakel tussen de Zuiderwaterlinie en het grote 
publiek. We zijn dan ook heel blij met deze 40 nieuwe Zuiderwaterlinie-ambassadeurs en 
kijken ernaar uit om samen met hen de Zuiderwaterlinie naar een hoger niveau te tillen.”   

 ZUIDERWATERLINIE-AMBASSADEURS   

 van de redactie   

 RECREANTEN ZIJN 
OP ZOEK NAAR 
AUTHENTIEKE 
BELEVINGEN   

 Vanaf vandaag mogen veertig recreatieondernemers zich 
Gastheer of Gastvrouw van het Landschap voor de Zuiderwa-
terlinie noemen. Na een speciale cursus georganiseerd door 
IVN Natuureducatie weten zij hun gasten heel wat te vertel-
len over de historie, het landschap en de bijzondere plekjes 
langs de 160 kilometer lange historische verdedigingslinie die 
dwars door Brabant loopt.

     REGIO  - De Zuiderwaterlinie 
is de oudste, langste en meest 
gebruikte waterlinie van Ne-
derland. Het is een ingenieus 
verdedigingssysteem van ves-
tingsteden, forten, schansen, 
dijken en sluizen. Vele macht-
hebbers zetten hier het land 
onder water om Holland te 
beschermen tegen vijande-
lijke invallen. De Zuiderwa-
terlinie verbindt 11 historische 
vestingsteden en hun omme-
landen met elkaar. Van Bergen 
op Zoom tot Grave vind je zo 
een parelketting van prachtige 
vestingsteden, stoere forten en 
bijzondere linielandschappen.
Recreanten zijn steeds meer 
op zoek naar een bijzondere en 
authentieke beleving. Hiervoor 
is het belangrijk dat recreatie-
ondernemers inspelen op de 
bijzondere kwaliteiten en het 
verhaal van hun omgeving, in 
dit geval de Zuiderwaterlinie. 
Tijdens de IVN-cursus Gastheer 

van het Landschap zijn de on-
dernemers aan de slag gegaan 
met storytelling en het verken-
nen van hun eigen omgeving. 
Gerjo Leijten (Gastenverblijf 
Munnickenheide, Terheijden): 
“Ik speelde als klein jongetje in 
en op de linie van het Munni-
kenhof. Je zag wel verhogingen 
in het landschap maar je dacht 
hier niet verder over na. De 

cursus Gastheer van het land-
schap Zuiderwaterlinie heeft 
zeker mijn ogen geopend. Nu 
weet ik dat deze verhogingen 
lunetten en redoutes zijn. Ik 
kijk nu anders naar mijn om-
geving; de linie van de Munni-
kenhof en het landschap.” Ook 
namen de ondernemers deel 

aan verschillende excursies 
naar de bijzondere natuurpa-
reltjes die de Zuiderwaterlinie 

rijk is. Ze gebruiken deze ken-
nis om de komende tijd samen 
te bouwen aan nieuwe activi-

teiten en arrangementen met 
als doel de Zuiderwaterlinie 
optimaal te laten beleven. 

 Recreatieondernemers worden 
 Zuidwaterlinie-ambassadeurs  

 Kennismaken 
met atletiek
     DRUNEN  - Hou jij van rennen, 
springen en gooien? maak 
dan op woensdagmiddag 8 
mei kennis met atletiek! Dan 
presenteert atletiekvereni-
ging DAK een atletiekmiddag 
voor alle kinderen van groe-
pen 3 tot en met 8 uit de ge-
meente Heusden. Tijdens deze 
middag maak je kennis met 
verschillende atletiekonder-
delen, zoals sprint, hoogsprin-
gen, verspringen, estafette en 
balwerpen. De atletiekmid-
dag vindt plaats van 14.00 tot 
16.00 uur. Wil je graag (gratis) 
kennismaken met deze super 
leuke sport? Meld je dan me-
teen aan! Inschrijven kan via 
www.sjorssportief.nl. Meld 
je daar aan voor de activiteit 
‘Atletiek-Scholieren’.

  Opbrengst 
sponsoractie
     VLIJMEN  - Enorme donatie 
van BS De Bussel in Vlijmen 
aan Stichting Teachers4tea-
chers. Mia Mollee, oprichtster 
en oud-voorzitster van Tea-
chers4teachers, nam de cheque 
in ontvangst van de Leerlin-
genraad. Ze was aangenaam 
verrast door het grote bedrag 
dat de school in haar eigen 
straat had opgehaald voor Te-
achers4Teachers. Myrjan had 
samen met de leerlingenraad 
een sponsoractie opgezet in 
de vorm van een obstakelrun 
op woensdag 27 maart. Alle 
kinderen van de hele school 
deden mee. Van groep 1 tot en 
met groep 8! Zij hadden zich 
laten sponsoren door ouders, 
familie, buren en vrienden. In 
de eerste week van april kwa-
men de opgehaalde sponsor-
bedragen binnen. Tjonge, de 
verbazing bij de leerkrachten 
was groot over zoveel opge-
haald geld in hun klas. Maar 
het totaalbedrag van 4910 euro 
was zo gigantisch, dat had nie-
mand durven dromen.

  Magazine
over vlinders
     REGIO  - Altijd al willen we-
ten welke vlinders er voorko-
men in de gemeente Heusden? 
Natuur- en Milieuvereniging 
gemeente Heusden (NMVH) 
heeft in haar nieuwste maga-
zine ‘Heusden… een groene 
gemeente’ alle 33 in de ge-
meente voorkomende vlinders 
verzameld. In woord, maar 
vooral ook in beeld. De tekst is 
rijkelijk geïllustreerd met foto’s 
van eieren, poppen, rupsen 
en vlinders. De prijs van deze 
nieuwste glossy is 5,95 euro en 
hij is verkrijgbaar bij boekhan-
del Sikkers in Drunen en bij Zin 
In Boeken in de vesting Heus-
den. Naast de 33 soorten die je 
nu al kunt tegenkomen is er 
ook aandacht voor twee soor-
ten die binnenkort worden ver-
wacht: het pimpernelblauwtje 
en de grote weerschijnvlinder. 
Verder is er een overzicht hoe 
de soorten zich de laatste ze-
ven jaar in de gemeente Heus-
den ontwikkeld hebben. Ook 
de twee eerdere uitgaven van 
het magazine zijn nog te koop 
in bovenstaande winkels. 

 Koningsplein in Drunen   
  DRUNEN  - De ondernemers 
van het Raadhuisplein in Dru-
nen presenteren dit jaar samen 
koningsdag. Op zaterdagoch-
tend 27 april is er de vrijmarkt 
in de straten rondom het cen-
trum van Drunen en op het 
Raadhuisplein. In de middag 
treden diverse koren op in de 
kiosk, onder andere Gezellig-
heidskoor Om te Janken, Het 
Groot Dwergonisch mannen-
koor en blaaskapel De Schrik 
Uit Blik uit Elshout. Vanaf 10.00 
uur kunt u genieten van een 

borrel op alle terrassen, er staat 
een festivaltent en sta tafels 
tussen La Cantina en Het Lo-
kaal. Vanaf 17.30 uur draait DJ 
Vinylah in de festivaltent. Hij 
rijgt vakkundig gitzwarte vi-
nylparels aan elkaar. Hij speelt 
muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en 
‘90. Kom een borrel drinken 
op het Raadhuisplein om te 
proosten op onze Koning! Het 
plein is deze dag tot 00.00 uur 
geopend. Het Koningsplein is 
een initiatief van La Cantina, 
De Arcade en Het Lokaal. 

 Ontmoeting 
in de Schakel
    OUDHEUSDEN - Ontmoe-
tingscafé op zondag 28 
april met Tonny Wijnands 
in de Schakel aan de Ver-
meerstraat 58A in Oud-
heusden. Tonny zingt, 
speelt gitaar en vertelt 
grappige verhalen. Aan-
vang: 14.00 uur. Zaal open 
vanaf 13.30 uur. Entree: 3 
euro. Aanmelden bij Ad 
Dekkers via ad.dekkers@
icloud.com, of op 073-
5130256 of bij Gerrit Nooij-
en via gerritnooijen@
ContourdeTwern.nl, of op 
0416-661639.

 Dickensstreet onthuld   
  DRUNEN  - Drunen heeft er 
weer een nieuwe straat bij: 
Dickensstreet! In het bijzijn van 
bewoners en bestuur van de 
stichting Dickensfestijn Drunen 
heeft initiator Ad van der Doe-

len op donderdag 19 april een 
marmeren plaquette onthuld 
in de straat Achter ‘t Raadhuis. 
Sinds 2014 is deze straat het 
stralende middelpunt van het 
Dickensfestijn. 

  VLIJMEN  - Heemkundekring 
Onsenoort presenteert zon-
dag een dorpswandeling in het 
centrum van Vlijmen. Vertrek 
om 10.00 uur bij Hotel Prinsen. 
Tijdens de twee uur durende 
wandeling vertellen Bart Be-
aard en Jan van der Linden wat 
in de vorige eeuw er zoal in het 
centrum is veranderd. 

 WANDELING   

 Paasverrassing voor 
‘De Helpende Hand’    
  NIEUWKUIJK  - Met een kalen-
der vol feestelijke evenemen-
ten en acties viert Hercuton 
een jaar lang haar 25ste ver-
jaardag met als thema ‘All you 
need is Hercuton’. Gedurende 
dit jaar staat de medemens 
centraal. Elke maand wordt 
een andere doelgroep op een 
positieve manier in het zon-
netje gezet. Deze maand heeft 
het Nieuwkuijkse bouwbedrijf 
de leden van Voedselhulp ‘De 
Helpende Hand’ in Vlijmen 
verrast. Wilma Blom, oprichter 
van Voedselhulp ‘De Helpen-
de Hand’, zet zich sinds ok-
tober 2018 met hart en ziel in 
voor gezinnen uit de gemeen-
te Heusden en omstreken. Wil-
ma: “In Nederland leven veel 
gezinnen met een inkomen op 
of net boven de bijstandsnorm 
waardoor zij niet in aanmer-
king komen voor de voed-

selbank. Zij vallen dus tussen 
wal en schip.” Voedselhulp ‘De 
Helpende Hand’ ondersteunt 
deze gezinnen door het aan-
bieden van voedselpakketten. 
“Deze pakketten kan ik samen-
stellen door producten die do-
nateurs zoals supermarkten, 
bakkerszaken en groente- en 
zuivelboeren ons schenken. 
We hebben al een aantal trou-
we donateurs, maar kunnen 
helaas nog niet wekelijks alle 
gezinnen voorzien van een 
voedselpakket,” aldus Wilma. 
Reden voor Hercuton om 60 
gezinnen te verrassen met een 
tas vol lekkere paasproducten, 
zodat ook zij konden genieten 
van een gezellig paasontbijt. 
Hercuton verloot in mei een 
grote LEGO speelhoek onder 
organisaties/doelen die zich 
inzetten voor kinderen. Voor 
meer info: www.hercuton.nl. 

 Hercuton zet in hun 25ste jubileumjaar de medemens centraal. Het 
bouwbedrijf verraste Voedselhulp 'De Helpende Hand'.    

 Veertig recreatieondernemers volgden de cursus 'Gastheer van het Landschap voor de Zuiderwaterlinie'. 
Deze speciale cursus werd georganiseerd door IVN Natuureducatie. Foto: Floris van Hintum/Landbeek    

 Ad van der Doelen bij de onthulling van het straatnaambord.   

 Wandeling met gids in Vlijmen.   


