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  Nieuwsbrief 7 - 2020                                                         

 
Beste MGTTO-ers, 
 
 

Na een lange periode van terechte rust en terughoudendheid zijn begin juli de eerste 
bijeenkomsten binnen de MGTTO en ook die van onze regio weer voorzichtig 
opgestart. Alles onder toepassing van verplichte en wijze voorzorgen. 
De aftrap werd gegeven met de beroemde Kersenrit. Vanwege de grote 
belangstelling en de extra maatregelen rondom het virus werd de rit in twee groepen, 
op zaterdag en zondag, gereden.  
Het weer werkte niet altijd echt mee, maar ondanks dat was het toch weer een mooie 
en verrassende rit.  Dianne, eigenaresse van Prince-Heerlijk, had aangeboden een 
kleine excursie met proeverij te geven. Hier was volop belangstelling voor.  
We zijn er nu achter dat kersen uit de Betuwe van een heel andere orde zijn dan die 
welke we in de lokale super opdoen. 
Bijgaande fotocollages van Rianne Jacobs geven een mooie indruk van deze rit. 
  

           
 

Ons eerste eigen evenement was de Terrassenrit, deskundig georganiseerd door 
Walter en Rianne Jacobs, met ondersteuning door Huib Bruijstens.  
Vertrokken met twijfelachtige weersvoorspellingen, bleek bij aankomst in Zijtaart dat 
er naast een goed uitgezette rit, ook nog glorieus zomerweer was geregeld. 
Waarvoor dank! (overigens ook aan de heilige Clara☺) 
Bea en Harry hadden in Doornhoek alles coronaproof opgesteld en ingericht met 
verplichte looproutes en afstandmarkeringen; Het werkte voortreffelijk. 
Na de koffie met lekkere appeltaart was het tijd om te gaan rijden. De rit was naast 
de gebruikelijke uitgeprinte versie ook als GPX-bestand beschikbaar gemaakt. 
De route voerde door een bij het grote publiek nagenoeg onbekend gebied, over 
rustige wegen, en zoals beloofd ook langs de nodige terrassen. Alles bij elkaar een 
zeer geslaagd evenement. 
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Praatavond van 6 augustus: 
 
na enig rondvragen hebben we besloten om de praatavond door te laten gaan in een iets 
aangepaste setting in verband met corona-maatregelen. 
De oorspronkelijk geplande avond over Mequiar's willen we verplaatsen naar volgend jaar, 
zo mogelijk in het voorjaar. 
In plaats daarvan willen we het verhaal over de tuin van Bea van Grinsven (met rondleiding) 
naar deze avond verplaatsen. Dit is ook voor de dames interessant. In de tuin is het 
gemakkelijk om afstand te houden, en bovendien zijn de avonden hiervoor nu nog lang 
genoeg. Voor alle tuin- en plantenliefhebbers: Noteer de datum!! 
 
 
Groetjes en tot 6 augustus, 
Walter, Adrie en Hans 

 
 


