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           Beste MGTTO-ers, 
 
 
Wijziging in de kalender 
 
Nu de dagen weer beginnen te korten, komt ook de eindejaarsvergadering weer in zicht. 
Omdat de datums hiervoor en die voor het kerstdiner zo dicht op elkaar liggen, hebben we 
besloten om de jaarafsluiting voor 2022 te combineren met de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 
januari 2023. 
 
Bomentuin Doornhoek 
 
Onze praatavond van 1 september stond in het teken van "de Tuin van Bea".  De tuin van 
onze gastvrouw is niet zomaar een tuin. Ze beslaat bijna 14000m2, en is de afgelopen 20 
jaar uitgegroeid tot een echt arboretum, met bomen en heesters uit de hele wereld. 
Bijgaande foto's geven een indruk van dit bezoek. (foto's van Ad Sars) 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Midgets, Magna's en Magnettes 
Op 3 september deed een vijfentwintigtal Triple M-types Zierikzee aan. Varierend van tot in 
de puntjes gerestaureerd tot aan Oily Rag oftewel "dans son jus" zoals de fransen zo mooi 
zeggen. Wij waren er bij, en de volgende foto's geven een indruk van wat voor moois er zoal 
te zien was. 
 

    
 



    
 

    
 

    
 
Praatavond 6 oktober 
Op de eerstvolgende praatavond verzorgt Arnoud op de Weegh samen met zijn vader een 
lezing over slapende schoonheden. Het is niet de eerste keer dat hij zo'n lezing bij ons 
houdt, maar dit is een totaal nieuwe voordracht. Aanvang 20.00u. 
  



 
 

 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 
 
 
 
 
 
 

 Praatavonden 2022 
datums omschrijving uitvoering 

6 oktober Lezing  Arnoud op de Weegh. Een in Zijtaart nog niet 
gegeven lezing over “Slapende schoonheden” 

3 november “flits” praatje. Nog in te vullen 

1 december Jaarvergadering Vervalt!!Deze avond wordt gecombineerd met de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2023 

 Praatavonden 2023 
5 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Gecombineerd met de jaarafsluiting 2022 

Ritten en 
evenementen   

   Brabant/Zeeland  2022 

datums omschrijving uitvoering 
?? oktober Bezoek aan een restauratie bedrijf  
9 december Jaarlijks MGTTO regio  

Brabant/Zeeland  Diner 
Autosalon Doornhoek in Zijtaart. 

         Selectie   Overige                             belangrijke Datums    2022 

datums omschrijving uitvoering 
23 oktober  British Car Club Day Houten 
26/27 november Eelde Classics Flowerdome Eelde 


