
                                                                                              

Uitnodiging regionale rit 

MG TTO Dept. Brabant/Zeeland 
 

Oliemolen rit 
Zondag 18 juli 2021 

 

Vertrek en aankomst vanuit clubhuis 

Autosalon Doornhoek 

 

Doornhoek 3  

5465 RC  Zijtaart 
Tel. 0413 340203 

 

Verzameltijdstip vanaf 11.00 uur 

De start van de rit is om 12:00 uur. 

Aanvang rondleiding, bij De Kilsdonkse Molen 13:00 uur. 

Afsluiten van de dag omstreeks 17.00 uur 

Bij Autosalon Doornhoek is de koffie bruin en het appelgebak wordt gratis 

door de club verzorgd. 

Tussen onze aankomst en start van de rit zal ook de Alvis club aanwezig zijn 

met een tiental auto's,zodat we van elkaars mooie wagens kunnen genieten. 

Omstreeks 12 uur gaan zij verder met hun eigen programma. 

Wij vertrekken dan via  smalle Brabantse weggetjes richting de Kilsdonkse 

molen.  Dit is een combinatie van een watervluchtkorenmolen en een 

watergedreven oliemolen, die net als onze MG, ook met een nokkenas 



werkt. Deze dubbelmolen uit de dertiende eeuw is tussen 2003 en 2009 

geheel in originele staat gerestaureerd en is uniek in Europa. 
       

 

 

                             WWW.kilsdonksemolen.nl 

 

 

Om 13.00 uur zullen we, in kleine groepjes, een rondleiding krijgen van 

ongeveer één uur, de kosten van de rondleiding € 4,50 p/p graag bij aanvang 

van de rit bij Rianne Jacobs te voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP:  Bij de Molen kan op het terras wat worden genuttigd, of prachtig aan 

het water worden gepicknickt, ook zijn er molenproducten te koop zoals 

meel, spelt en walnotenolie. 

Verder in de route komen we langs het Kasteel van 

Heeswijk Dinther, je kan hier de oprijlaan op gaan 

en het kasteel van buiten bekijken, bezoeken is 

alleen mogelijk op afspraak. 

Via kleine weggetjes eindigen we weer in Zijtaart, 

waar we ter afsluiting nog een drankje kunnen 

nuttigen.   

De route is ook in GPX- bestand voor TomTom en 

Garmin te krijgen. Laat dit bij inschrijving even weten. 
 

Inschrijven voor de rit bij wjacobs990@gmail.com  vóór 15 juli is gewenst. 

wij wensen iedereen veel tourplezier en vooral 

Safety Fast 
 

Namens de rit uitzetters: 
Rudie en Huib Bruijstens 

Rianne en Walter Jacobs 

wjacobs990@gmail.com  0628426575 

 

MG meets Alvis op zondag 18 juli.                                                                                                                  
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