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Al ruim 100 Vrienden van
de Maasheggen; wie volgt?
Sinds de introductie van het Vriendenprogramma tijdens het
Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten hebben zich al
meer dan 100 geïnteresseerden aangemeld als Vriend van de
Maasheggen.
Vrienden van de Maasheggen worden via onder meer deze
(maandelijkse) nieuwsbrief op de hoogte gehouden van relevante
ontwikkelingen in het Maasheggengebied.
Dit najaar worden ze bovendien uitgenodigd voor een exclusieve
workshop heggenvlechten.
Daarnaast worden lopende het jaar, in samenwerking met
Maasheggenondernemers, aantrekkelijke ‘vriendenvoordelen’
geboden.

Word ook Vriend!

Paspoort voor Maasheggen
Tijdens het NK Maasheggenvlechten zijn de eerste
Maasheggenpaspoorten uitgegeven.
De fraai vormgegeven brochure geeft een goed beeld van wat het
Maasheggen-gebied bijzonder maakt. De historie van het gebied
en de flora en fauna worden belicht, maar ook de techniek van het
heggenvlechten wordt uit de doeken gedaan. Daarnaast bevat het
paspoort belevingstips en aantrekkelijke aanbiedingen van in de
Maasheggen gevestigde bedrijven.
Het Maasheggenpaspoort ligt binnenkort, in drie talen (Nederlands,
Duits en Engels), bij zestien informatiepunten in en rond het
Maasheggengebied. Welke dat zijn wordt nog bekendgemaakt.
Wilt u graag het Maasheggenpaspoort eerder ontvangen? Word
dan Vriend van de Maasheggen!

Ambitieuze plannen voor 2020
Hoeveel nieuwe heggen worden komend jaar in het Maasheggengebied geplant? Hoe worden
bestaande heggen onderhouden? Wat wordt gedaan om het gebied aantrekkelijker te maken
voor toeristen en recreanten? Hoe zorgen we in de toekomst voor financiering van nieuwe
initiatieven in de Maasheggen?
De antwoorden op die vragen zijn terug te vinden in het onlangs verschenen jaarplan 2020. Het
jaarplan staat op de website. Daar is ook een overzichtelijk jaarverslag van 2019 geplaatst. “Er
zijn mooie resultaten behaald, mede dankzij de intensieve samenwerking tussen de vele
partijen die in het gebied actief zijn”, vat het programmateam Maasheggen UNESCO het jaar
2019 samen.

Bekijk het plan 2020 en het verslag 2019

‘Voorrecht om hier in
Maasheggen te wonen’
Vogelkenner én Maasheggenfan Coen van Raaij uit Boxmeer is
bijna 300 dagen per jaar in het Maasheggengebied te vinden. “Het
is een voorrecht hier te mogen wonen”, zegt hij in een interview,
dat onlangs, als onderdeel van de serie ‘Trots Op’, op de website
van Maasheggen UNESCO is gepubliceerd.

In dezelfde reeks is ook een interview gemaakt met Monique Verheijen en Nico ter Woord van
dagbesteding De Schutkooi in Vortum-Mullem. Ook de uitwerking van dat gesprek is terug te
vinden op de website.

Trots Op...-interviews

Josan Meijers voorzitter
stuurgroep Maasheggen
Josan Meijers (64) is benoemd tot voorzitter van de
stuurgroep Maasheggen UNESCO. Zij volgt in die rol Co
Verdaas op.
Als voorzitter van de stuurgroep geeft Meijers leiding aan het
overleg, waarin bestuurders van onder meer de gemeenten
Cuijk en Boxmeer, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap, Brabants Landschap, waterschap Aa en
Maas, ZLTO en de provincies Brabant en Limburg zitting
hebben.

Lees meer over Josan Meijers
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@maasheggenunesco.com toe aan uw adresboek.

