
                                                                                                        

          
 

                                                                                                                                                               
                                                           

 
            

Beste MGTTO-ers, 

 

Het jaar 2019 is alweer een stukje op dreef en zoals gewoonlijk hebben wij elke eerste 

donderdag van de maand onze praatavond in Zijtaart. 

 

`Let op` echter niet in de maand maart. 

Dan zal de praatavond plaatsvinden op de 3de donderdag van de maand. En wel op donderdag 

21 maart. 

 

Dit i.v.m. de gastspreker van deze maand Casper Hanken. 

Casper zal ons op deze avond namens Millers Oils laten zien wat zij kunnen betekenen op het 

gebied van olie en smeermiddelen voor onze hobby de oldtimer. 

Ook hebben zij in hun assortiment de ethanolkiller, waarover hij ook zal vertellen. 

 

                                                               
Vooral dat laatste is iets waar wij binnen zeer korte tijd allemaal mee te maken krijgen de 

toevoeging van ethanol aan de benzine.  

Omdat het onderwerp olie, smeermiddelen en wat er nog meer te zien zal zijn op deze avond 

van toepassing is op alle oldtimers nodigen wij deze avond ook de leden uit van de Aado. 

Houdt u op 21 maart hiermee rekening in uw agenda.    

 

FEHAC Academy Oldtimer Electra 

Oldtimer Electra: hoe deed men dat vroeger? 

 

Op donderdag 14 maart 2019 zal in het kader van FEHAC Academy een presentatie worden 

verzorgd over Oldtimer Electra met als thema: Hoe deed men dat vroeger? De korte cursus 

wordt verzorgd door Ardy Notenboom. Het niveau is afgestemd op zowel beginners als op 

gevorderden. Zowel de theorie als diverse praktische tips passeren de revue. En niet alleen 

auto’s maar ook motorfietsen en bromfietsen worden behandeld. 

 

Locatie en aanmelden 

Deze FEHAC Academy wordt gehouden in het Mobiliteitshuis van de BOVAG te Bunnik. 

Donderdag 14 maart 2019 

Aanvang 20:00 uur (zaal open 19:00 uur) 

Einde uiterlijk 22:00 uur 

Vooraf aanmelden is verplicht. U kunt u hier aanmelden. 

De toegang hiervoor is gratis voor leden van de Fehac en u kunt zich hiervoor opgeven bij 

Ron Nieuwenhuis. Doe dit voor 21 februari 2019. Ron zal je dan aanmelden bij de Fehac.                                                               

Penningmeester@mgtto.nl    

 

Groetjes, 

Henk & John   
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