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Beste MGTTO-ers, 
 

Na anderhalf jaar van steeds wisselende beperkingen vanwege de Covid pandemie, 
lijkt het er op dat het normale praatavond- en rittenschema nu toch echt op stoom 
gaat komen. Na de succesvolle aftrap met de Zeelandrit was er op 18 juli de 
Oliemolenrit. Hiervan hebben Joke en Ad Sars een verslag gemaakt.  
 
 

Oliemolenrit 18 juli 2021  Regio Brabant-Zeeland 

Aangekomen bij Autosalon Doornhoek bleek de parkeerplaats al voor de helft gevuld 

met auto’s en leden van de ALVIS club. Ook zij hadden de start van hun programma 

bij het automuseum gepland. Geleidelijk ontstond er op de andere helft een strak 

uitgelijnde rij MG’s. Een mooie gelegenheid om elkaars heilige koeien te bewonderen 

en gegevens uit te wisselen. Dat onder het genot van koffie en gratis door de club 

verstrekt appelgebak. Het moet vast verbeelding zijn dat mijn TD krimpt in de 

nabijheid van zo’n dertiger jaren ALVIS klassieker met ontzagwekkende koplampen 

formaat XXL. Als antwoord op de vraag of onze T-types enigszins mee kunnen 

komen op de snelweg, bleek de MG slogan “Safety Fast” voldoende te overtuigen. 
 

 

     
 

 

Het werd inmiddels tijd om ons via mooie kleine weggetjes bij een stralende zon 

richting Kilsdonkse molen te begeven, alwaar verdeeld in kleine groepen, enkele 

bevlogen gidsen ons wisten te boeien  met alle bijzonderheden en 

wetenswaardigheden van deze unieke combinatie van watervlucht-korenmolen en 

watergedreven oliemolen. Wat een vakmanschap en indrukwekkende techniek! 



  
 

   
           
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze uitleg gingen we met een kleine groep op zoek naar een geschikte 

picknicklocatie langs de route om de meegenomen proviand burgemeester te maken. 

Het bleef genieten op weg naar de laatste stop bij Bea en Harrie, alwaar we 

gezamenlijk onder het genot van ‘n drankje deze prachtige dag hebben afgesloten. 

Walter, Rian, Huib en Rudie, hartelijk dank voor de organisatie van deze perfecte 

route. 

Wij hebben erg genoten! 
 

Joke en Ad Sars          

 

 



Donderdag 5 augustus is onze volgende praatavond.  

Jeroen van Langen vertelt dan het restauratieverhaal van zijn MG B V8 . Het 

resultaat was in 2018 in Houten te zien. Uiteraard is het resultaat van al dit werk nu 

ook in Zijtaart te bewonderen. 

 

Maas en Duinen Regiorit 
Op zondag 15 augustus vindt de Maas en Duinen regiorit plaats. 

Ook nu weer georganiseerd en uitgezet door Hans van Wanrooij. We kunnen dus net 

als in 2020 weer een bijzondere en mooie rit verwachten. 

Start en finish zoals toen bij restaurant Het Oude Tramstation in Elshout. 

Noteer deze datum vast in jullie agenda. De definitieve uitnodiging zal later worden 

verzonden.  

 

 

  2021 

datums  Praatavonden 

5  augustus Restauratie project Jeroen van Lange:  MG BGT  V8 

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: Diverse aanpassingen aan zijn TD 

motor   

2 december jaarvergadering Terugkijken op 2021 en presentatie van het 

jaarprogramma 2022 

 

 

Evenementen     Brabant/Zeeland  2021 

datums omschrijving uitvoering 

15 augustus Regiorit  Maas en Duinen-rit Hans van Wanrooij 

 ??  november           Rondleiding  Daf museum  

Eindhoven 14.00 uur 

Ad Sars 

17 december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek 

Zijtaart   

 

 Walter, Ad en Hans 


