
                                                                                                        

          

 

                                                                                                                                                               

                                                           

 

Nieuwsbrief 2/2017 

            

 

Beste MGTTO-ers, 

 

Op 4 mei hebben we een praatavond gehad die op een interessante manier werd ingevuld door 

Han Tielen.  

 

 

                                      
 

Op een leuke manier heeft Han laten zien dat de liefde voor klassieke motorvoertuigen hem 

van jongs af aan met de paplepel is ingegeven. 

Een serieuze jongeman die goed aan de weg timmert. Het taxatie rapport dat hij als voorbeeld 

bij zich had, een door Fehac goedgekeurd rapport, zag er keurig en zeer compleet uit. Hij liet 

dit door de zaal rondgaan en wilde graag weten of er op of aanmerkingen waren vanuit de 

aanwezigen.  Er kwamen vanuit de zaal alleen positieve reacties. 

En als je in de toekomst voor je MG ( het mag natuurlijk ook een ander merk zijn) een 

taxateur nodig hebt zou je toch eens aan Han moeten denken.     

 

De volgende praatavond op 1 juni zal weer een “gewone” zijn zonder gastspreker, 

Wel hebben wij dankzij Jos Rijsemus nu de beschikking over een aantal films uit de 

beginjaren van de formule 1. Als hiervoor belangstelling is zouden we die op een van de 

praatavonden kunnen vertonen. 

 

Jullie hebben ook in Square Front en op de TTO site kunnen lezen dat er op 10 juni de 

“Barbecuerit” wordt gereden. De uitnodiging hiervoor heb ik onderaan deze nieuwsbrief nog 

even erbij gezet. Let erop in de aankondiging stond dat de start om 13.30 uur is maar de start 

is een uur vroeger en wel om 12.30 uur.   

 

Groetjes, 

Henk& John   
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Uitnodiging voor de BBQ rit op Boshoven  
 

Op zaterdag 10 juni 2017  

Verzamelen vanaf 11.00 uur  

Start om 12.30 uur  

 

Startpunt: John en Anneke Vroegop  

Het Bunder 10  

5131 WB Alphen  

 

Deze rit word uitgezet door John en Anneke Vroegop.  

Lekker toeren in ons mooie Brabantse land.  

De rit eindigt bij Jeroen en Esther van Lange, Boshovensestraat 9 te Riethoven.  

Rond 17.00 uur gaat het vuur van de barbecue aan en kunnen we “aan tafel”.  

 

Wil je meedoen met de barbecue? De kosten zijn 18 euro per persoon all in, dus drank en 

eten. Eet je niet mee, dan zijn je drankjes voor eigen rekening.  

Opgeven tot en met 3 juni, door het bedrag over te maken op: NL31INGB0003758600 t.n.v. 

J.H. van Lange o.v.v. BBQ MGTTO + uw naam.  

 

Wij duimen voor goed weer en een mooie opkomst. Tot 10 juni!  

 

Groet,  

John en Anneke  

Jeroen en Esther 


