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           Beste MGTTO-ers, 
 
Hans van Wanrooij en Emiel Gommers hadden zondag 14 augustus weer een prachtige rit 
samengesteld, die ons deze keer door het rivierengebied van Maas en Waal voerde. Het routeboek 
volgens het bolletje-pijltje systeem was voor de minder ervaren navigators ook in de vorm van een 
GPX-bestand beschikbaar. oals we van hen gewend zijn paste alles naadloos in elkaar, en het 
stralende weer zorgde de rest. Voor de mensen die er niet bij waren is hier een kleine impressie. 
De foto's zijn gemaakt door Chris Rozeboom. De volledige serie is binnenkort te zien op de website, 
en de deelnemers krijgen ze apart toegezonden. 
 

      
 
 

   



 
Onze eerstvolgende praatavond is op 1 september. Bea van Grinsven geeft dan een 
rondleiding door haar befaamde tuin. In verband met het korten van de dagen willen we een 
half uur eerder starten, dus om 19.30u zodat we om 20.00u kunnen starten met de 
rondleiding.   
 

Bomentuin Doornhoek, Zijtaart, bezoek M.G. club 1 september 2022 
 
Deze keer geen flitspraatje maar een tuinbezoek. Het wordt geen flitsbezoek, 
dat zit er niet in als we de tuin van de familie van Grinsven gaan bekijken. 
De tuin heeft een oppervlakte van bijna 14.000m2 en is vooral de moeite waard 
door het bijzondere assortiment bomen en heesters, afkomstig uit diverse 
werelddelen. 
Het perceel was in 2000 nog vrijwel geheel beplant met kerstdennen en van een 
tuin was geen sprake. In de loop van de afgelopen 20 jaar is daar verandering in 
gekomen en is inmiddels sprake van een gecertificeerd arboretum (bomentuin). 
Juist omdat de laatste 15 jaar  “houtige gewassen” zijn aangeplant is er sprake 
van een collectie bomen en heesters die men jarenlang niet in het gewone 
assortiment zag. Bea is inmiddels dermate enthousiast dat ze ook zelf een en 
ander kweekt, de laatste jaren met name rhododendrons. De onderbeplanting 
krijgt dus ook voldoende aandacht.  
De tuin krijgt op 1 september waarschijnlijk al wat herfstkleuren, een belangrijk 
criterium bij de aanschaf van de bomen en heesters.  
Ondanks dat de tuin veel geleden heeft onder de droogte van de afgelopen 
maanden zal er beslist genoeg interessants te zien zijn. 
    **************** 

 
 

UITNODIGING  
 

Van de Oldtimerfriends Aado in Veghel kregen we een uitnodiging toegezonden voor de 
"Aado Meierijstad Toertocht" op zondag 11 september. De kosten voor niet leden zijn €15,- 
en de start is om 10.00 op de Markt in Veghel. De lengte van de rit is ca. 100km. 
Een kopie van de uitnodiging sturen we als bijlage aan deze nieuwsbrief. 
 
 

 
RECTIFICATIE 

 
In onze vorige nieuwsbrief staat in de kalender voor ritten en evenementen een vervelende 
fout. Door miscommunicatie staat bij de gevangenisrit van 4 september dat deze verplaatst 
zou zijn op verzoek van het landelijk bestuur. Dit moet zijn: het Regiobestuur. Onze 
excuses hiervoor.  
  
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 

 Praatavonden 2022 
datums omschrijving uitvoering 

1 september De tuin Bea van 
Grinsven 

Uitleg en rondleiding door de bijzondere tuin van 
Autosalon Doornhoek te Zijtaart 

6 oktober Lezing  Arnoud op de Weegh. Een in Zijtaart nog niet 
gegeven lezing over “Slapende schoonheden” 

3 november “flits” praatje. Nog in te vullen 

1 december Jaarvergadering Terugkijken op 2022 en presentatie van het 
jaarprogramma over 2023 

   

   

Ritten en 
evenementen   

   Brabant/Zeeland  2022 

datums omschrijving uitvoering 
4 september Gevangenisrit   John Verharen 

Op verzoek Van het Regiobestuur 
verplaatst naar 2023 

?? oktober Bezoek aan een restauratie bedrijf  
9 of 16 december Jaarlijks MGTTO regio  

Brabant/Zeeland  Diner 
Autosalon Doornhoek in Zijtaart. 

   
   

         Selectie   Overige                             belangrijke Datums    2022 

datums omschrijving uitvoering 
28 augustus Borderline rit Regio TTO Zuid 
28 augustus Landelijke rit Regio Kennemerland 
2 / 4 september MMM-dag Zeeland 
08/11 september Inter Classic Maastricht 
11 september  Limburg op z'n mooist Regio TTO Zuid 
11 september Aado Meierijstad toertocht Oldtimerfriends Aado Veghel 
17 / 18 september Octagon Tour MG Car Club 
23 oktober  British Car Club Day Houten 
26/27 november Eelde Classics  
   
   
   
   


