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Beste MGTTO-ers,

ZUNDERT WERNHOUT EN OMGEVING rit

Op zondag 17 juli reden we met prachtig weer naar Wernhout, waar we te gast
waren bij de fam. Buiks. Bij de imposante oprijlaan naar de woning, was
duidelijk te zien dat hier een boomkweker moet wonen met hart voor zijn vak en
een die van netheid houd, de oprijlaan was in zijn geheel, zoals dat in noord
Brabant heet “gegriezeld” of in goed Hollands, in patroon aangeharkt en geen
plukje onkruid te vinden.
Na een aller hartelijkste ontvangst, door de heer en mevr. Buiks en hun twee
zonen, vergezeld met
koffie en koeken,
kregen we om 10.00 uur
een uitgebreide
rondleiding over de
boomkwekerij. Hier
werd uitgelegd wat een
haagbeuk is en een
beukhaag en hoe
arbeidsintensief het
kweken en opkweken
van rode en groene
beuken, laan-,sier- en parkbomen is. Ziektes, opsnoeien, sproeien, vastzetten en
verplanten alles bij elkaar een heel werk. Na deze leerzame rondleiding was het
tijd om naar het lunch adres te gaan 6 km verder in Zundert “De Moerse
Bossen” een prima adres om vertoeven en wat te eten.

Jos Mouwen en Richard van Dongen hadden de rit uitgezet volgens het principe
“follow the leader” maar wel met routeboek. De mooie rit die gedeeltelijk door
België en dan weer Nederland ging was met dit prachtige weer ondanks het
stevige aantal km een genot om te rijden en mede door Jos die als “leader”
voorop reed zijn we niemand kwijtgeraakt, zeker een compliment waard.
Om ongeveer 17.00 uur konden we afsluiten bij de fam. Buiks die ditmaal voor
de benodigde drankjes had gezorgd.

Een zeer geslaagde dag en onze dank gaat dan ook uit naar de Fam. Buiks en
uiteraard de rit uitzetters Jos en Richard.

Nogmaals onze hartelijke dank voor deze mooie dag.
Walter en Rianne Jacobs.

Op 17 juli is de volgende Regiorit: "Rit tussen Maas en Waal", samengestel door
Hans van Wanrooy en Emiel Gommers. Een uitnodiging hiervoor ontvangen jullie
binnenkort.
Op donderdag 4 augustus is onze volgende praatavond.

Praatavonden

2022

datums

omschrijving

uitvoering

4 augustus

“flits” praatje.

Nog in te vullen

1 september
6 oktober

De tuin Bea van
Grinsven
Lezing

3 november

“flits” praatje.

Uitleg en rondleiding door de bijzondere tuin van
Autosalon Doornhoek te Zijtaart
Arnoud op de Weegh. Een in Zijtaart nog niet
gegeven lezing over “Slapende schoonheden”
Nog in te vullen

1 december

Jaarvergadering

Terugkijken op 2022 en presentatie van het
jaarprogramma over 2023

Ritten en
evenementen
datums
14 augustus

Brabant/Zeeland

2022

omschrijving
"Tussen Maas en Waal " regiorit

4 september

Gevangenisrit

uitvoering
Hans van Wanrooij en
Emiel Gommers
John Verharen
Op verzoek Van het landelijk
MGTTO-bestuur verplaatst naar
2023

?? oktober
9 of 16 december

Bezoek aan een restauratie bedrijf
Jaarlijks MGTTO regio
Brabant/Zeeland Diner

Autosalon Doornhoek in Zijtaart.

Selectie Overige
datums
29 / 31 juli
5/7 augustus
28 augustus
28 augustus
2 / 4 september
08/11 september
11 september
11 september
17 / 18 september
23 oktober
26/27 november

Groetjes,
Walter, Adrie en Hans

belangrijke

omschrijving
MGTTO South weekend
Classic Days (v/h Schloss Dyck)
Borderline rit
Landelijke rit
MMM-dag
Inter Classic
Limburg op z'n mooist
Aado Meierijstad toertocht
Octagon Tour
British Car Club Day
Eelde Classics

Datums

2022

uitvoering
Regio TTO Zuid
Duitsland (Düsseldorf)
Regio TTO Zuid
Regio Kennemerland
Zeeland
Maastricht
Regio TTO Zuid
Oldtimerfriends Aado Veghel
MG Car Club
Houten

