
BELEVINGSROUTE

NEDERIGHEID
Wij vinden jou belangrijk.
Zijn gastvrij, ben welkom, 

laat je bedienen.
We zijn  beleefdheid, 
Houden discretie en 

eenvoud.

ZACHTMOEDIG-
HEID 

‘Bij ons wordt je in de 
watten gelegd’, 

we zijn vriendelijk en
goedhartig,

MATIGHEID
We zijn bescheiden

en nuchter

IJVER
We streven naar ambitie.
 Hebben een goed elan.

Zijn gepassioneerd, 
Vuur!

KUISHEID
Reinheid, zuiverheid,

schaamheid. 

GULHEID
‘Wij zijn goedgeefs,  

we geven graag, 
behagen graag,
zijn royaaliteit

en vrijgevigheid.

NAASTENLIEFDE
‘Wij houden van veel 

mensen om ons 
heen.’

VERHALEN
bewoners
huizen.
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NEDERIGHEID
Wij vinden jou belangrijk.
Zijn gastvrij, ben welkom, 

laat je bedienen.
We zijn  beleefdheid, 
Houden discretie en 

eenvoud.

VOOR 
ANDEREN

1

‘Iets’ creëren 
waar een ander 
gelukkig van 
wordt.

Bijvoorbeeld:
Lijstjes kopen
waar kinderen 
tekeningen voor 
mogen maken.
Deze kun je op 
hangen in de stad
of aan een muur

Bijvoorbeeld:
Voor andren raam- 
schilderingen. 
Waar je blij van 
wordt wanneer je 
hier naar kijkt.



DROMEN
GEVEN

2

Geven om 
een ander

Bijvoorbeeld:
wensstenen maken, 
en geven aan een ander.

Bijvoorbeeld:
kaartjes maken en  
aan ballonnen vast maken,
in de hoop dat wensen  
uitkomen.

Bijvoorbeeld:
windlichtjes maken
voor een ander.

Ook mooi om neer 
te zettenop de 
belevingsroute 
en licht op de veste.

Bijvoorbeeld:
Wenspotje maken 
voor een ander. 

GULHEID
‘Wij zijn goedgeefs,  

we geven graag, 
behagen graag,
zijn royaaliteit

en vrijgevigheid.



FAMILIE
3

Maak een
gift voor iemand 
uit je familie. 
Je moeder of je
oma, broertje 
zusje enz.

Bijvoorbeeld:
Harten maken en 
versieren voor je 
familie.
Deze harten in een 
boom hangen op 
de belevingsroute.
Prachtig!!!!

NAASTENLIEFDE
‘Wij houden van veel 

mensen om ons 
heen.’



ZACHT
4

‘Zachte’ knutteltjes 
maken, om lekker
mee te knuffelen of
om op te liggen. 
(voor de kinderen 
in het jb ziekenhuis?) 
of kindere die lang-
durig ziek zijn de 
gemeente heusden?

Bijvoorbeeld:
van oude t-shirts
lieve monstertjes
maken.

Jeroen Bosch 
knuffels maken.

Bijvoorbeeld:
van een oude 
handschoenen
gekke fantasie 
figuurtjes maken.

ZACHTMOEDIG-
HEID 

‘Bij ons wordt je in de 
watten gelegd’, 

we zijn vriendelijk en
goedhartig,



HELDER
5

Met water werken.
Heusden en water: 
de haven, de maas
de windmolens.

KUISHEID
Reinheid, zuiverheid,

schaamheid. 

Bijvoorbeeld:
Gezonde fruitdrankjes 
maken

Bijvoorbeeld:
Bloemen op sterkwater.

Bijvoorbeeld:
Windmolentjes maken en  
bij elkaar op de vesting wallen 
plaatsen.



VERHALEN
6

Verhalen schrijven,
verhalen opnemen,
verhalen afluisteren

Bijvoorbeeld:
Verhalen laten schrijven,
of deze laten opnemen,
zodat anderen kinderen 
deze kunnen beluisteren.
Cdtje maken.

MATIGHEID
We zijn bescheiden

en nuchter Bijvoorbeeld:
Zelf bedachte verhalen over de 
plaats waarin je woont.



BEWEGING
7

Spelletjes, sporten
speurtochten

Bijvoorbeeld:
Kinderen maken zelf spelletjes.
- Memorie van doppen.
- Vissenspel. 
- Hink stap sprong spel.

IJVER
We streven naar ambitie.
 Hebben een goed elan.

Zijn gepassioneerd, 
Vuur!


