
 

 
 
 
 

 

                                                                 Nieuwsbrief 4/2013 

     Regio Brabant                                                            
 
Beste MGTTO-ers, 

 
Lang naar uitgezien door velen en nu al weer voorbij, de Zeelandrit van 2013. 

Wat was het weer van afgelopen vrijdag bar en boos, het wilde maar niet ophouden met regenen en waaien. 

Hoe anders was dit op de zaterdag. Toen Henk en Ton bij ons voor de deur stonden om mij en mijn zoon op te 

halen, was het droog en warempel de zon liet zich ook zien. 

Vol goede moet op weg naar hotel de Valk in Gilze-Rijen waar we hadden afgesproken om gezamenlijk naar de 

start in Woensdrecht te rijden. 

Mooi weer maar toch wel de nodige verkleumde gezichten. Maar de regio Brabant bestaat nu eenmaal niet uit 

watjes en we vertrokken in colonne naar Woensdrecht. Toch een mooi gezicht ook voor de medeweggebruikers: 

een stoet met mooie gepoetste MG’s. (en een Healy). En we werden vele malen op de foto gezet. 

 

                                              
 
Over de rit zelf niets als lof, Stan had zoals we van hem gewend zijn alles weer tot in de puntjes verzorgd. We 

werden ontvangen met Koffie en een Zeeuwse bolus en na die kille tocht naar de start toe ging er dat wel in. Stan 

gaf aan iedere deelnemer een mooi boekje waarin precies beschreven stond wat ons die dag te wachten stond en 

wat de bijzonderheden waren van de dingen die we onderweg te zien zouden krijgen. En toen we naar buiten 

gingen om met de rit te beginnen liet de zon zich van zijn beste kant zien. Weg met de dikke mutsen, de gewone 

petten konden op, het was stralend weer en dat is het de hele dag gebleven.  

 

                                       



                                           
Ik heb aan iedereen de foto’s al toegestuurd en je hebt allemaal kunnen zien hoe mooi deze Zeelandrit weer is 

geweest. Wat de regio Brabant en Stan zelf betreft tot de volgende Zeelandrit in 2014 (1
ste

 lustrum). 

Stan en Marijke bedankt voor deze mooie rit. 

 

Maar de regio zit niet stil; de komende maanden is er meer te doen. 

Buiten de praatavonden op de eerste donderdag van de maand, zitten er ook weer ritten aan te komen. 

 

 Op 2 juni organiseren Margo en Henk de landelijke rit voor de regio Brabant vanuit  Cuyck. 

En zoals Margo mij gemaild heeft is er voor ieder wat wils. 

De rit gaat ons voeren door drie provincies, over prachtige wegen, leuke plaatsjes en meer dan genoeg 

mogelijkheden om lekker te picknicken of een terrasje te pakken. 

De rit is voor de toerrijders eenvoudig en duidelijk te rijden, voor de mensen die meer houden van het 

wijdstrijd element (landelijke klassement) komen ook aan hun trekken. 

Voor het landelijke klassement is de rit ongeveer 100 km voor de mensen die willen toeren, de tijd willen 

hebben voor terrasjes e.d. is een verkorte rit beschikbaar. 

We hopen zo aan ieders wensen te voldoen en kijken uit naar vele, vele MGtjes. 

 

Ook dit belooft weer een mooie rit te worden die de moeite waard zal zijn. En omdat het een landelijke rit betreft 

is het een mooie gelegenheid om ook eens andere leden van de TTO te ontmoeten. 

 

En het houdt hiermee niet op in juni. 

Op 29 juni organiseert Jos Mouwen een regiorit die in opzet zal gaan lijken op de Zeelandrit. 

Tijdens deze rit heeft Jos een excursie geregeld op het landgoed de Wouwse Plantage. 

Ik kan hierover nog niet veel meer vertellen, er moet ook nog zoiets als een verrassing blijven maar deze rit zal 

ook zeker de moeite waard zijn. Voor degene die al wil weten wat de Wouwse Plantage inhoudt, is er op internet 

genoeg over te vinden. 

 



                          
      

 

 

 

 

Groetjes, 

Henk& John. 


