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Beste MGTTO-ers, 

 

Na de geslaagde Oude Maas-rit van vorig jaar hebben wij voor de MGTTO dit jaar 
weer een rit georganiseerd. Deze zal gereden worden op zondag 15 augustus. 
Wij hebben de rit : Tussen Maas en Duinen-rit genoemd omdat we rond de Loonse- 
en Drunense duinen rijden en langs de Bergsche Maas en het Oude Maasje. 
WE komen tussen 10.30 en 11.00 uur wederom samen bij restaurant “Het Oude 
Tramstation” in Elshout, dit restaurant heeft een moderne update gekregen. Hier 
kunnen we onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers, wel voor eigen 
rekening, gezellig even bijkletsen.  
Om 11.30 uur willen we gaan starten met de rit, deze is uitgezet in bolletje/pijltje en 
de afstanden zijn in km en mijlen en er is tevens een gpx-bestand van de rit gemaakt, 
die op aanvraag verkrijgbaar is. Onderweg komen we leuke plekjes om te picknicken 
of om op een terrasje wat te drinken of te eten tegen. 
Wij verlaten Elshout en rijden richting Drunen, aan het einde van de Duinweg ligt het 
gehucht Giersbergen, hier staan nog een paar mooie oude boerderijen en vanaf hier 
kan men de duinen in lopen. We rijden verder rond de duinen en komen langs 
uitspanning De Rustende Jager die al bijna 100 jaar bestaat. Een specialiteit daar is 
de Udenhoutse (of Brabantse) broeder een soort gebak.Ook kan men vanaf hier 
weer de duinen in lopen, maar op mooie dagen is het er erg druk! 
Verder rijden we door Udenhout en Loon op Zand en vanaf daar verlaten we het 
gebied van de Loonse- en Drunense Duinen en rijden dan via ’s-Gravenmoer en 
Raamsdonk richting Overdiepse Polder. Deze polder ligt tussen de Bergsche Maas 
en het Oude Maasje en dient als waterberging bij hoog water. De boerderijen die 
daar tussen 2010 en 2015 zijn gebouwd liggen allemaal op terpen. 
Van daaruit rijden wij weer terug naar Elshout, waar we rond 16.00 uur eindigen bij 
‘het Oude Tramstation”  Voor de liefhebbers is het mogelijk om daar nog van een van 
de vele schnitzels te genieten. 
 
U kunt zich opgeven via : d.h.e@home.nl  tel. 06-25416317, en als U het GPX-
bestand van de rit wil ontvangen, dan kunt dat aangeven. 
Tot ziens in Elshout, 
Hans van Wanrooij 
 
Restaurant Het Oude Tramstation 
Heusdenseweg 16 
5154 EK Elshout                                                         
Parkeren kan op de parkeerplaats schuin tegenover het restaurant 
 
 
Hans van Wanrooij 
 

mailto:d.h.e@home.nl

