
 

 
 

Wandeling Vlijmens Ven 
 

A.s. zondag 11 augustus voeren de gidsen Ad Hartjes en Peter van 

de Velden wandelaars door het waterberging gebied Vlijmens Ven en 

over de Moerputtenbrug. De wandeling begint om 10.00 uur vanaf de 

parkeerplaats bij de Venkantbrug in Vlijmen. Aan de wandeling zijn 

geen kosten verbonden en aanmelden is niet nodig.  

 

 

 

 

Fietstocht ‘Ringdijken Gemeente Heusden’ 
 

Al tweemaal hebben we fietstocht niet door kunnen laten gaan 

vanwege de slechte weersverwachting. Vrijdag 16 augustus 

willen we weer een poging wagen voor de fietstocht over de 

ringdijken van de gemeente Heusden. Onderweg zal Bert Meijs, 

mede auteur van het boekje ‘Fietstocht door de historie en de 

natuur’, uitgebreid ingaan op bijzondere gebeurtenissen of 

plaatsen. De tocht is ca. 35 km. lang. Gestart wordt er om 13.00 

uur bij de Emmamolen in Nieuwkuijk. Onderweg wordt er een korte koffiepauze gehouden in 

Heusden. Het boekje is te koop bij Sikkers Boekhandel in Drunen of bij het secretariaat.  
 

 
 

Rondleiding Doeverense sluis en gemaal Gansoijen 
 

Op de woensdagen 14 en 21 augustus hebben we een 

bijzondere rondleiding. In het gebouw van het gemaal 

Gansoijen bij Doeveren geeft Ad Hartjes dan uitleg over het 

doel en de werking van het gemaal Gansoijen, de Doeverense 

sluis, de sifon onder de sluis, het Drongelens- of 

Afwateringskanaal en het vroegere stoomgemaal. Na deze uitleg 

volgt een wandeling met toelichting naar de sluis en naar het 

monument van het stoomgemaal.  

Omdat de ruimte in het gemaal beperkt is, moet men zich 

vooraf opgeven via bestuur@hkkonsenoort.nl of via 0416-

320995 of 06 54723431. Het adres van het complex: Heusdenseweg 2, Waalwijk. Het programma 

begint om 19.00 uur. 
 

 
 

Middagexcursie naar Zorgpark Voorburg in Vught 
 

Elk jaar organiseren we op de 2e zaterdag van oktober een middagexcursie naar een bijzondere plek 

in onze  omgeving. Na Nederhemert en Engelen gaan we dit jaar op 12 oktober naar dit Zorgpark 

waar de laatste jaren heel veel veranderd is en waar nog veel gaat veranderen. In het Brabants 

Dagblad van 7 augustus staat op de regiopagina 5 een interessant verhaal ter voor bereiding. 

Deskundige gidsen gaan ons veel vertellen over de veranderingen in de zorgverlening van 

psychiatrische cliënten en over de historie van het landgoed en het complex. Zoals inmiddels 

gebruikelijk is hebben we een informatieboekje in voorbereiding.  


