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Beste MGTTO-ers, 
 
Veel van onze leden hebben de nodige ervaring met het gedeeltelijk of geheel restaureren van onze 
wagens. Desondanks blijft het altijd interessant om bij andere leden in de keuken te kijken, hoe zo'n 
klus nu bij de ander verloopt. Je leert er veel van en geeft je ook andere inzichten voor de aanpak van 
een restauratie. Op de praatavond van 5 augustus vertelde Jeroen van Lange over de restauratie van 
zijn MG B BGT V8. Het uiteindelijke resultaat was natuurlijk ook in het echt te bewonderen. 
 
 

                               
 
 

Tussen Maas- en Duinen rit 
Een groep van 23 wagens startte op 15 augustus in Elshout voor de tweede regiorit van dit jaar: de 
Tussen Maas en Duinen rit. De uitzetter, Hans van Wanrooij, heeft er weer iets moois van gemaakt. 
Compleet met professioneel samengesteld routeboek. Daarnaast was er voor de twijfelaars aan hun 
eigen navigatiekunsten de route beschikbaar in GPX-formaat. Op onze TomTom werkte dit perfect !        
De route voerde vanaf het startpunt in klokrichting om de Loonse en Drunense duinen heen via Loon 
op Zand en 's-Gravenmoer naar Raamsdonk, en vandaar door het rivierengebied terug naar Elshout. 
De weergoden lieten zich van hun beste kant zien, en de hele rit werd in stralend weer verreden. De 
lengte van de route gaf voldoende ruimte om onderweg te stoppen voor een picknick of het bekijken 
van zaken die we onderweg tegen kwamen en om van de omgeving te genieten. 
Chris Rozeboom heeft  foto's gemaakt van deze bijeenkomst, die binnenkort op de MGTTO-site te 
zien zullen zijn. 
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Praatavond 2 september 

 
Op onze volgende praatavond houdt Casper Hanken van Millers Oils een informatieve en leerzame 
presentatie over de smeermiddelen en additieven uit hun assortiment, speciaal gericht op onze auto's. 
Deze producten worden tegen gereduceerde prijs ook aangeboden. 
 
 

  2021 

datums  Praatavonden 

   

2 september Millers olie Casper Hanken: Alles over oliën. 

7 oktober “flits” praatje. Huib Bruijstens over maken en repareren van 

het benzine filter 

4 november “flits” praatje. Jos Kroon,   meting brandstof/lucht 

verhouding via spruitstuk 

2 december jaarvergadering Terugkijken op 2021 en presentatie van het 

jaarprogramma 2022 

 

Evenementen     Brabant/Zeeland  2021 

datums omschrijving uitvoering 

   

November ?    als 

dit weer mogelijk 

is       

Rondleiding  Daf museum  

Eindhoven 14.00 uur 

Ad Sars 

17 december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek 

Zijtaart   
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 

 

 

 
 
 
 


