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           Beste MGTTO-ers, 
 
Dank zij de versoepelingen kan het eindelijk weer: Leden van de MGTTO zien en spreken. 
Ook de praatavonden en de evenementen als ritten kunnen weer opstarten. Wat een feest!! 
 
Op zaterdag 19 juni gaf Stan Wullems de aftrap voor de eerste regiorit van dit jaar met zijn  fameuze 
Zeelandrit (de vijfde al weer !). Een kleine 20 wagens verschenen aan de start bij restaurant "de 
Caisson" in Kapelle. Na de koffie met Zeeuwse bolus vertrokken we achter de YB van Stan aan een 
tocht van 42km door Zuid Beveland  naar Vliegveld Midden Zeeland waar gelegenheid was voor een 
lunch. De Zeeuwse zon echter weigerde nog steeds medewerking, en zelfs de ruitenwissers moesten 
er aan te pas komen. Stan had geregeld dat we binnen de omheining, voor het restaurant konden 
parkeren, dit gaf natuurlijk gelegenheid voor een fotomoment. Na de inwendige verzorging reden we 
in colonne een korte rit naar Arnemuiden, naar de historische scheepswerf van C.A. Meerman.  
Gesticht in 1763, en  vanaf 1786 eigendom van de familie Meerman, tot de laatste eigenaar de werf in 
1986 de werf sloot. In 2003 wordt de werf voor 1 euro verkocht aan de gemeente  Middelburg onder 3 
voorwaarden: 
 -de werf wordt behouden en gerestaureerd 
 -De werf wordt voor het publiek als werkend museum geopend 
 -Handhaving van de zondagsrust 
Gespecialiseerd in typische Zeeuws schepen als de Hoogaars en de Hengst worden er nu vaartuigen 
van dit type gerestaureerd en onderhouden volgens de traditionele methode.  
Door versoepeling van de maatregels was het mogelijk om met 20 equipes dit museum na 9 jaar  
weer eens te bezoeken. Opgedeeld in kleine groepen werden we door de vrijwilligers rondgeleid en 
ingewijd in de fijnere kneepjes van het vak.   
Het napraten was in de Panhoeve bij 's-Heer Arendskerke.  
 

 



       

 
 

  
 

      
 

    
 
 



   
 

   
 
 
Zoals reeds gezegd starten we ook met maandelijkse praatavonden. De eerste al op 1 juli. 
Hoewel inschrijven eigenlijk niet hoeft, is het voor Harrie en Bea van Grinsven wel zo handig 
als ze een idee hebben hoeveel gasten ze kunnen verwachten in verband met de 
tafelindeling. Daarom graag aanmelden bij Walter Jacobs, wjacobs990@gmail.com. 
Het flitspraatje wordt verzorgd door Huib Bruijstens, en hij zal praten over het vervangen, 
repareren en verbeteren van de brandstofzeef in de tank. 
 
Als bijlage vinden jullie de kalender voor de praatavonden  en de evenementen. 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
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 Praatavonden 2021 

datums omschrijving uitvoering 

7.  januari,   

4.  februari,   

4.  maart,   

1.  april,   

6.  mei,   

3.  juni,   

1.  juli, “flits” praatje. Huib Bruijstens.  Filter benzine tank.   

5.  augustus, Restauratie project Jeroen van Lange.  MG GT   

2.  september, Millers olie Casper Hanken alles over oliën. 

7.  oktober, “flits” praatje. Jos Kroon,   meting brandstof/lucht verhouding 

via spruitstuk 

4.  november, “flits” praatje. Jos Kroon. Div aanpassingen aan zijn TD motor   

2.  december, jaarvergadering Terugkijken op 2021 en presentatie van het 

jaarprogramma over 2022 

Evenementen     Brabant/Zeeland  2021 
datums omschrijving uitvoering 

19 juni Zeelandrit Stan Wullems 

18 juli Regiorit  De Molen rit Zijtaart 

15 aug Regiorit  Maas en Duinen-rit Hans v Wanroij 

 november           Rondleiding  Daf museum  

Eindhoven 14.00 uur 

Ad Sars 

17  december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek Zijtaart   


