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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over een begrotingssubsidie aan de
Stichting Zuiderwaterlinie Events, die onlangs is verleend. Tijdens het
woordvoerdersoverleg van 19 januari j.l. heb ik u in grote lijnen geïnformeerd over
de activiteiten tijdens het Europees Erfgoedjaar en heb ik toegezegd u te zijner tijd
nader te informeren. Dat doe ik bij dezen.

Kopie aan

Van

Gedeputeerde Swinkels
Telefoon

(073) 681 28 50

De Stichting Zuiderwaterlinie Events gaat in het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed 2018 de Zuiderwaterlinie als cultuurhistorisch erfgoed (inter)nationaal op
de kaart zetten met twee creatieve publieksevents. Het betreft een parachutesprong
i.s.m. Defensie en een culturele mars langs de Zuiderwaterlinie. Om het
(inter)nationale podium goed te bereiken is het van belang deze events op de juiste
manier bij de pers aan te kondigen. Dat doen we vandaag 8 maart in Fort Lunet.

Email

hswinkels@brabant.nl
Bijlage(n)

Toelichting events




De
Sprong
Op
23
juni
wordt
i.s.m.
met
Defensie
en
parachutistenverenigingen een parachutesprong uitgevoerd langs de linie.
Een combinatie van militairen en burgers landt op vijf verschillende plekken,
in de vijf stellingen van de linie. De sprong wordt professioneel vastgelegd
om te delen via social media. De springers worden feestelijk ontvangen met
een bijzonder cultureel programma op de grond. Ze landen dus letterlijk in
Brabantse gastvrijheid, die wordt gedeeld met de wereld.
De Mars In september wordt de linie gemarkeerd op de grond met een
culturele mars, i.s.m. lokale muziekverenigingen. Een kunstenaar ontwerpt
een (vervreemdend) object/installatie dat het verhaal van de
Zuiderwaterlinie verbeeldt. Dit trekt langs de 160 km en wordt onderweg
begeleid door lokale muziekverenigingen (ook Brabants erfgoed) en evt.
andere activiteiten, om de lokale gemeenschappen actief te verbinden.
Scholen worden zoveel mogelijk betrokken bij deze mars.

Persmoment 8 maart
Na de subsidieverlening is meteen een traject gestart met Defensie, parachutistenverenigingen, gemeenten en andere partners om de Sprong en landing nader vorm
te geven. Omdat de Stichting graag in één keer goed naar buiten wilde met het
nieuws is er voor gekozen u gelijktijdig met het persmoment op 8 maart te
informeren.
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Ik hoop op uw begrip hiervoor. En hierbij nodig ik u ook graag alvast uit om te
komen kijken naar de Sprong op 23 juni, in één van de gemeentes langs de
Zuiderwaterlinie.
Datum

Met vriendelijke groet,

8 maart 2018
Stuknummer

H.A.J.M. Swinkels
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