
Beste Tourrijder,

Aan de andere kant van deze pagina een globale overzichtskaart van de route van vandaag:

 We gaan bij Heusden de brug over en rijden noord van de Bergsche Maas, dicht tegen het kanaal.
 We gaan terug de Bergsche Maas over via een weg voor Landbouwvoertuigen tussen de beide 

rijbanen van de A27. De toegang is met stoplichten bewaakt en gaat via een tunneltje.
 We gaan dan naar de Markt van Geertruidenberg waar we een koffiestop hebben bij het Bergsch 

Backhuijs: het eerste terras rechts als je de markt op rijdt vanuit de Havendijkstraat – 
Vismarktstraat.

 Na de koffie rijden we noord en west van Made naar Den Hout.
 Dan rijden we over de VrachelseHeide en Boswachterij Dorst vanaf het oosten Oosterhout binnen

en lunchen bij het Wijndomein: Sint Catharina Klooster:

 Lunch:  Norbertinessenpriorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, 4901 PH 
Oosterhout.

 Na de lunch rijden we via Teteringen dwars door Breda naar het Mastbos.
 Daar vervolgen we onze weg naar de Galderse meren.
 Er staat een stempelpost van ons net zuid van de A58 (A27) op de Rijsbergsestraat noord van de 

kruising met de Moerstraat.
 Daar bieden we voor 14.30 uur de mogelijkheid an om een exra route over landweggetjes te 

rijden van 15 km (Ca 25 minuten).
 Terug op de kruising Moerstraat gaat de weg via Chaam naar een zijingang van Vliegveld Gilze 

Rijen. Aan einde Moleneind zie je rechts hangars en rechtvooruit een wachtpost / slagboom.

 Theepauze: Moleneind, Gilze Rijen, op de Vliegbasis. 

 De thuisreis gaat west van Rijen naar de zuidkant van Dongen
 Via randwegen gaan we naar De Moer.
 Oost van de Efteling rijden we evenwijdig aan de N261 langs Kaatsheuvel tot aan Sprang.
 Bij de molen gaan we rechtsaf naar Waalwijk.
 Net voor Drunen kiezen we de Kanaalweg en rijden we buitenom naar de Duinweg.
 Net voor de Remise slaan we rechtsaf de Zwaluwmoersedreef in om met een kleine lus buitenom 

vanaf de Heikant het Groenewoud op te rijden naar de Finish.

 Finish: Asperge Kwekerij Rini en Carien van Rooij. Groenewoud 34, 5151 RM
Drunen.


