
Houten 
 
Als we het over ‘Houten’ hebben, weet ieder lid van een Nederlandse MG-club dat het gaat over de 
MG Informatie- en Onderdelendag die in Houten plaatsvindt. De organisatie van dit evenement is 
gedurende tientallen jaren in handen van Maria en Kaj van Ginkel.  
 
Dit jaar staat ‘Houten’ op de agenda voor zondag 11 september 2022 en ongetwijfeld zal deze beurs 
weer veel bezoekers trekken.  Wellicht voor het laatst, want het is nog maar de vraag of er in 2023 
nog een beurs zal zijn. Maria en Kaj willen , vanwege leeftijd en gezondheid, de organisatie na zo’n 30 
jaar overdragen, want, zo zeggen zij: het is wel een keer mooi geweest, het is tijd dat een nieuwe 
generatie het overneemt. 
 
En dus: opvolging Houten gezocht 
De MG Informatie- en Onderdelendag is het grootste jaarlijkse MG evenement. Er komen duizenden 
MG liefhebbers op af. Daarvan is ca 50% lid van één van de Nederlandse MG clubs. Velen kijken er 
maanden naar uit.  
Het is hoog tijd dat een nieuwe generatie het overneemt. Daarom zijn Maria en Kaj op zoek naar een 
groep die dit jaar gaat meedraaien. Volgend jaar krijgt men uiteraard alle ondersteuning. Het is een 
zeer dankbare taak; je leert er vele handelaren, leden en MG-enthousiasten door kennen. Al die 
duizenden liefhebbers een geweldige dag bezorgen, geeft je een zeer tevreden gevoel. 
Zie je het wel zitten, meld je dan aan: mgbeurs@mgcarclub.nl 
 
Houten 2022 met extra dimensie 
De huidige organisatie van ‘Houten’ neemt afscheid en wil dat doen door aan de beurs een extra 
dimensie te geven. Bekijk de ideeën en meld je aan als je denkt een aandeel te kunnen leveren. De 
organisatie zal graag de mogelijkheden met je bespreken. 
 
Creatief 
De organisatie is op zoek naar creatieve MG-leden die mooie dingen maken, al dan niet op MG-
gebied.  Frans de Jong  bijvoorbeeld, is een MG-man die de leukste vogelhuisjes maakt en MG-
enthousiast Stanley Daamen kan (naast een zelfgebouwd model van een MG K3) schitterende 
diorama’s laten zien. 
Maar er worden vast ook schilderijen en tekeningen gemaakt. En daar zal het ongetwijfeld niet bij 
blijven. Er bevinden zich zeker veel ‘creatievelingen’ onder de leden. 
 
Restaureren 
Het lijkt de organisatie interessant en leerzaam om de restauratie van een MG extra onder de 
aandacht te brengen. De bedoeling is om in de zaal  MG ’s op te stellen die deels zijn gerestaureerd. 
In welk stadium de restauratie zich bevindt,  is niet belangrijk. Wel is het leuk om verschillende MG-
typen te laten zien Gezocht worden restaurateurs (bij voorkeur particulieren) die hun MG-project 
willen tonen.  
 
Specialisten 
Ook gezocht worden restaurateurs (privé of zakelijk) die in een bepaald aspect van MG-restauratie 
zijn gespecialiseerd. Zij kunnen dan dit aspect aan de leden laten zien. Te denken valt aan: motor 
revisie, achteras ombouw, klokreparatie, schokbrekerrevisie enz. enz. 
 
 

Informatie  over deelname aan  ‘Houten 2022 met extra dimensie’: mgbeurs@mgcarclub.nl 
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