
 

 

BLOEMBOLLENRIT NOORD HOLLAND 

WOENSDAG 19 APRIL 2023 

 

Beste MGTTO liefhebber,  

Patrick Roosen, de voorzitter van de M.G. T-Type Owners club, heeft ons gevraagd om eens 

iets leuks in de kop van Noord-Holland te organiseren, waar elke MG-liefhebber blij van 

wordt. 

We zijn uitgekomen op een Noord-Hollandse Bloembollenrit door onze mooie provincie in 

waarschijnlijk de mooiste periode van het jaar.  

Het wedstrijdelement ontbreekt en heeft plaats gemaakt voor kwaliteit en gezellige 

ontspanning die gelegenheid biedt oude vriendschappen weer eens op te halen en nieuwe te 

sluiten, terwijl de smaakpapillen zich laten testen. Kortom, een beetje tijd voor elkaar tijdens 

een mooi dagje uit. 

Woensdag 19 april zullen, naar verwachting de bloemen volop in bloei staan. Stoppen en 

foto’s maken mag natuurlijk, maar ga AUB niet tussen de bloemen staan!! 

De Betuwe kent haar jaarlijkse kersenrit. Bij een succesvolle opkomst kent Noord-Holland 

voortaan zijn BLOEMBOLLEN RIT.   

 

AANMELDEN bij  Ginkelursem@gmail.com 

In verband met de voorbereiding ontvangen wij graag uw /jouw aanmelding met vermelding 

van de namen van de equipe. 

Echt inschrijven voor een klassement willen we niet, maar voor de reservering van een mooi 

gedekte tafel is een tijdige reservering wel noodzakelijk. 

Als er dieetwensen zijn houden wij daar graag rekening mee. Vriendelijk verzoek dat bij de 

reservering op te geven zodat het voor iedereen een feestje wordt. 

Indien u/jij nog andere MG bezitters kent met een (rijdende) klassieke MG (en die deze 

uitnodiging wellicht niet ontvangen) nodig die dan gerust ook uit. Ze zijn welkom.  

 Om vast in de stemming te komen klik dan op deze link https://youtu.be/jC4_wNlic2E 

 

/2 

mailto:Ginkelursem@gmail.com
https://youtu.be/jC4_wNlic2E


2  

BLOEMBOLLENRIT NOORD-HOLLAND 
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Ontvangst:    10.00 uur                           

Adres:     Waarddijk-West 3,  

     1723 NG Noord-Scharwoude 

Aldaar zijn onder het genot van koffie/thee met appeltaart meerdere mooie klassieke 

auto’s te bewonderen.  

Starttijd rit:    11.00 uur   

Lunch: 13.00 uur in restaurant Wijs te Anna-Paulowna,  

(Smidsweg 4) 

      

U heeft voldoende tijd voor een bezoek aan de prachtige poldertuin van Anna-Paulowna, ook 

wel “De Keukenhof van de kop van Noord-Holland” genoemd. U hoeft geen toegangskosten 

te betalen. 

Deel 2 van de rit start om 15:00 uur 

Eindpunt en afsluiting van deze bijzondere dag is aan de bar van Hof van Schoorl (Rijksweg 

12) voor een gezellige borrel en naar wens een diner. 

Opmerking: 

De koffie en appeltaart wordt u aangeboden. Lunch en borrel zijn voor eigen rekening. 

Alle bestuurders krijgen na afloop een aardigheidje mee wat nog dagen aan de rit doet 

denken.  

 

Tot ziens op 19 april. 

Rijn en Mieke van Baal 

Pim en Claire Dorrestijn 

Kaj en Maria van Ginkel  

Email adres:   Ginkelursem@gmail.com 
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