
Eindelijk is het zover. Op woensdag 1 juni mogen we weer samen met onze KBO leden een 

leuke dagtocht gaan maken. 

Boottocht Den Bosch - Heusden 

Vaar samen met ons mee over de Dieze en de Maas om het prachtige Heusden aan de 

Maas te ontdekken. Onderweg geniet je van het prachtige uitzicht dat de Maas te bieden 

heeft, extra speciaal vanaf het water natuurlijk.  

Bij de Zuid-Willemsvaart stappen we op de boot van rederij Wolthuis, we verlaten 

hierna de mooi gerestaureerde haven van  ‘s-Hertogenbosch. Via de Dieze varen we naar 

Engelen waar we de sluis in gaan. In de sluis bij Engelen maak je het schutten van dichtbij 

mee. Schutten is een proces waarbij het schip tussen twee verschillende waterniveaus wordt 

verplaatst. Op de grens tussen Brabant & Gelderland geniet u van de mooie poldernatuur. 

We passeren dan Bokhoven, Ammerzoden en Well.  

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:                                                                    

08.45 uur vertrek Broekhuizen opstappen bij de kerk                                                                                                  

09.00 uur vertrek Broekhuizenvorst bushalte bij de kerk 

We vragen jullie op tijd aanwezig te zijn, zodat we op de afgesproken tijd ook echt kunnen 

vertrekken. 

10.30 uur Aankomst bij de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Hier stappen we op de boot en 

worden ontvangen met koffie/thee en een Bossche bol. Ook wordt er tijdens de tocht voor 

een lunch gezorgd. 

Twee uur na vertrek meren we aan in het prachtige eeuwenoude vestingstadje Heusden, 

waar u circa twee uur vrije tijd heeft om het stadje te 

zien. Het stadje heeft een bonte verzameling aan 

unieke winkels, o.a. een parfummaker, 

bontbewerker, een bijzondere boekenwinkel, 

speelgoedwinkel uit grootmoeders tijd, een 

kaarsenmaker, kledingwinkels enz. Er zijn mooie 

historische gebouwen, een museum, twee 

jachthavens en leuke terrassen. Voor ieder wat wils 

om even lekker Heusden te verkennen. 

14.45 uur: we zijn weer allemaal terug bij de boot. Daarna varen we rustig terug naar Den 

Bosch. Hier stappen we weer in de bus en gaan we naar het Witte huis in Zeeland (NB) voor 

een gezamenlijk driegangendiner. 

Rond 20.30 uur zijn we dan weer thuis in Broekhuizen en Broekhuizenvorst 

Voor deze geheel verzorgde dagtocht ( incl. reisverzekering) vragen wij een 

eigen bijdrage van € 65,-- p.p. U kunt zich opgeven tot dinsdag 10 mei.     

Wil je de rollator mee nemen, dan kan dat. Graag bij opgave vermelden.                                                                                                                                                   

Mocht de bus vol zijn dan kunt u zich op de reservelijst laten zetten.  

Opgeven voor Broekhuizen / Broekhuizenvorst kan telefonisch bij: Paula Keltjens, Toon 

Peetersstraat 9, Broekhuizenvorst, telefoonnummer 077-4632423 of per e-mail 

paula.keltjens@ziggo.nl Ook kunt u zich natuurlijk persoonlijk aanmelden. Uw aanmelding is 

pas definitief wanneer de betaling van de € 65,--per persoon is ontvangen. Betaling kan 

contant of per bank NL83 RABO 0109.2023.25 t.n.v. de KBO-afdeling Broekhuizen/vorst  

De reiscommissie Mien Colbers (06-38738245) en Jack Vernooy (06-28083664) 


