Zondag 30 juni 2019 - JDC na onale BBQ

Samenkomst om 9h30 in de mooie ves ging van Jaguar Leuven in Herent. Het ontbijt was zeer verzorgd met een uitgebreide keuze aan
lekkernijen en met een glaasje cava bij de aankomst. Het mag gezegd worden, de mensen van Jaguar Leuven hadden hun best gedaan.
Na de brieﬁng om 10h45, met wat uitleg over enkele omleidingen door wegwerkzaamheden, konden de Jaguar new mer wagens vertrekken voor een aangename en goed georganiseerde rit. Ook de old mers gingen op hetzelfde moment op pad. Deze rally bracht ons
langs kleine dorpjes van Vlaams en Waals Brabant. Deze provincies bestaan uit een aaneenschakeling van gezellige bebouwingen. Deze
rit liet ons ook rijden langs enkele prach ge dreven die e/elijke kilometers lang waren en ons de nodige verkoeling brachten. De cabrio’s reden de hele dag open dankzij het heel mooie weer en de aangename temperatuur. Het enige probleem, als je dit zo kan noemen, waren de vele verkeer remmende drempels en de vele wegversmallingen waar de auto’s beurtelings langs moeten. Onze wagens
werden le/erlijk door mekaar geschud en onze veringen hebben afgezien, om nog te zwijgen van onze ‘body’. Onderweg waren er
twee stops voorzien waar we onze dorst konden lessen en bij de eerste stop konden we betalen met de bonnetjes uit ons rally pakket.
Onze old mers hielden halt bij de abdijruïne van Villers ( °1116 ), een voormalige cisterciënabdij, een echte aanrader om te bezoeken!
Alhier konden we ook op een zonnig terras een hapje eten of wat drinken. Aan het einde van deze mooie rally arriveerden we samen
op het terrein waar de BBQ plaats vond. Een grote tent was aldaar opgetrokken en de traiteur stond gereed met zijn vlees, groenten en
drank. Alvorens te starten met het eten werden we vergast op enkele glaasjes champagne ons aangeboden door de Bank Nagelmackers. Na een lekker ijsje reden we rond 19h30 moe maar voldaan terug huiswaarts. Om af te sluiten willen wij de organisatoren William
en Herman met de steun van Willy en Peter van harte feliciteren met de organisa e van de geslaagde BBQ en we mogen zeker Jaguar
Leuven en ‘onze’ bank Nagelmackers niet vergeten voor hun steun aan dit geslaagde evenement.
Dirk Verschraeven de ‘young mer’ & Alec Peeters de ‘old mer’
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