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ZUNDERT WERNHOUT  EN OMGEVING rit 

 

Beste MGTTO-rijders, hierbij willen wij, Jos en Richard, jullie uitnodigen voor een 
oldtimerrit namens de regio Brabant-Zeeland van de MGTTO. 

DEZE RIT VINDT  PLAATS OP ZONDAG 17 JULI 2022 EN IS ONGEVEER 96 KM,  

De rit zal worden gereden volgens het principe “ follow the leader” met routeboek.  

De oorspronkelijke naam van de gemeente was Zundert en Wernhout, omdat het een 
samenvoeging van twee heerlijkheden was. Eind 19e  eeuw werd de naam 
vervangen door het eenvoudigere Zundert. De gemeente bestaat uit de volgende 
kernen, van groot naar klein: Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Klein-Zundert en 
Achtmaal.Het is een agrarische gemeente met vooral boomteelt en aardbeienteelt. 
Het belangrijkste evenement in Zundert is het beroemde bloemencorso, het grootste 
dahliacorso ter wereld, dat al sinds 1936 bestaat en op eerste zondag van september 
plaatsvindt,  

Zundert is ook de geboorteplaats van Vincent van Gogh op 30maart 1853. 

De gemeente telt een aantal natuurgebieden zoals de Pannenhoef, Landgoed de 
Moeren en de Krochten. 

Boomteelt is de belangrijkste economische peiler en werkgever van de gemeente, 
met de kweek van: bos- en haagplantsoen, containerplanten, laan- bos- en 
parkbomen en vaste planten, die in binnen- en buitenland worden afgezet. 

We gaan op zondag 7 juli naar een van de Zundertse kernen, Wernhout, en gaan 
daar "BUIKS BOOMKWEKERIJEN" bezoeken. Dit bedrijf kweekt groene en rode 
beuken, laan- sier- en parkbomen, en vorm- en leibomen. voor meer informatie zie: 
www. BUIKSBOOMKWEKERIJEN.NL 

Het programma ziet er als volgt uit: 

- 9.15u Hartelijke ontvangst met koffie en iets lekkers bij:  

 BUIKS BOOMKWEKERIJEN, Lentsebaan 2, Wernhout 



- 10.00u  Aanvang excursie 

 - 11.30u  Einde excursie en start van de rit naar het lunchadres. 

- 12.00-13.00u  Lunch bij "de Moerse Bossen", Rucphenseweg 30,  
    Zundert (voor eigen rekening) 

- 13.00-14.15u  Start van een rit van 40km door het Belgische landschap. 

- 14.15-14.45u  Korte stop bij café "In Holland", Schootsenhoek 23,  
    Castelre.  

- 14.45-16.30u  Rit van 56km naar "Buiks Boomkwekerijen" en afsluiting 
    onder het genot van een drankje, aangeboden door de 
    familie Buiks. 

VERGEET NIET OM LAARZEN MEE TE NEMEN, HET GRAS TUSSEN DE 
BOMEN KAN NAT ZIJN 

Wilt u deelnemen aan deze rit, dan graag aanmelden vóór 13 juli, met opgave van 
aantal personen en type en bouwjaar van de MG. Geef ook aan of, en met hoeveel 
personen u wilt deelnemen aan de lunch. 

Aanmeldingen sturen aan : b.westelaar@kpnplanet.nl 

Contactpersonen c.q. rit uitzetters: 

Jos Mouwen, 06 53633834 

Richard van Dongen, 06 47011338 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


