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JAGDAY MechelLeuven 6 oktober 2019 

Info bij Christophe: 0491 49 04 70  

info@cdsimmo.be 

Zondag 6 oktober.  

Christophe had weer een mooie rondrit in elkaar 
gestoken in samenwerking met Jaguar Mechelen 
en Leuven. Helaas was het mooie weer op verlof 
en viel bij ons vertrek naar Mechelen de regen 
met bakken uit de hemel.  

Daar we tussen 9.30 en 10 u in Mechelen werden 
verwacht, toch maar op &jd vertrokken vanuit 
onze woonplaats te Beringen.  

Op de E 313 rich&ng Antwerpen en de A 12 naar 
Mechelen viel het ons op hoe rus&g het was op 
de weg. De regen en de zondagmorgen zorgde 
voor een vlo-e rit.  

Een bekende voetballer hee. daar ooit eens iets 
over gezegd in de vorm van “ieder nadeel heb 
zijn voordeel” of zoiets. :-)  

Als eerste aangekomen volgden snel de andere 
deelnemers, in totaal een veer&gtal Jaguars en 
dus ook bekende gezichten.  

Na het hartelijk ontvangst en het nodige hapje en 
drankje was het &jd om rich&ng Craywinkelhof te 
Lubbeek te rijden. Onderweg merk je pas op hoe 
dicht-gebouwd Vlaanderen in deze regio wel niet 
is. Maar is dit niet overal zo in Vlaanderen?  

Bij aankomst in Lubbeek werden we getrakteerd 
op een ter plaatse gebrouwen bier. Wat kan er 
nog heerlijker smaken dan zoiets. Zelfs op een 
regen dag als vandaag.  

Al vlug was het &jd om de rally te vervolgen naar 
Jaguar Leuven. Wat gaat te &jd toch snel. Toch 
eerst nog een omwegje naar regio Tienen waar 
we langs de suikerfabriek reden.  

Rond deze &jd zal het bedrijf wel op 100 procent 
capaciteit draaien. U weet wel de suikerbieten 
moeten nú van het veld. Tienen is overigens, bij 
mijn weten, het laatste bedrijf in België dat sui-
kerbieten verwerkt tot het wi-e goud. Vroeger 
waren er meerdere doch dit is geschiedenis.  

Bij onze aankomst te Jaguar Leuven werd er, bij 
het nu>gen van een Deluxe-Hotdog, nog gezellig 
nagepraat over de rally en dies meer.  

Het was weer een geslaagde dag. 

We hopen volgend jaar, bij leven en welzijn, weer 
van de par&j te mogen zijn. 

Benny en Nico. 

Jaguar, don’t dream it.  Drive it. !!! 


