
 
        M.G. T-TYPE & PREWAR OWNERS HOLLAND                      

REGIO BRABANT ZEELAND                                                                                                                                               
Opgericht 15 januari 1968  

                  
                            

 
 

 
 
                                                                                                    
Nieuwsbrief 36 (2023-1)          
                                                                                                                                                               

                                                          
         Beste MGTTO-ers, 
 
Het seizoen 2022 is op 8 december afgesloten met het traditionele eindejaarsdiner. 
Onze vaste chef Ruud moest vanwege gezondheidsproblemen verstek laten gaan, 
maar we hebben in Chef Jan een waardig opvolger gevonden. Een dertigtal leden 
genoot van een voortreffelijk diner in een gezellige omgeving, mede dank zij de inzet 
van Bea en Harry, vakkundig bijgestaan door de serveer- en opruimploeg. 
 

                 
 
Nu de kerstbomen weer zijn opgeborgen en de laatste vuurwerkresten geruimd 
beginnen we aan ons nieuwe seizoen. We trapten af op 5 januari met de 
nieuwjaarsbijeenkomst compleet met bubbels in Autosalon Doornhoek. Ruim 30 
leden en partners gaven acte de présence. Na een inleidend woord met een 
geïllustreerde terugblik over het afgelopen jaar door Walter Jacobs en een korte 
filmimpressie over ritten in 2021 en 2022 van Hans Elias, gaf Huib Bruijstens een 
toelichting op de uitslagen van de leden enquète die we onlangs hebben gehouden. 
Een aantal uitkomsten van deze raadpleging is al verwerkt in het nieuwe 
jaarprogramma. 
Dit jaarprogramma werd na een korte pauze gepresenteerd, en een paar nog 
openstaande  data konden worden ingevuld. Een van de veranderingen in de 
rittenkalender is dat van ritten minder lang zullen zijn, ongeveer 60km, dat er op 
kleine binnendoor weggetjes wordt gereden met volop mogelijkheid om een terrasje   
te pikken.  



 
 
Dit jaar zal een meerdaags ritten evenement wordt georganiseerd. Uiteraard zal  dit 
evenement ook toegankelijk zijn voor leden die maar een dag willen komen. Zie voor 
meer informatie verder in deze nieuwsbrief. Een andere nieuwigheid dit jaar is dat 
een drietal bijeenkomsten wordt ingezet om een nieuw, breder en vooral jonger 
publiek bekend te maken met onze hobby. Dit zijn de bijeenkomst op 18 juni in Dorst 
tijdens de jaarmarkt, de MG promotiemarkt in Zijtaart op 13 augustus, en een nog 
nader te bepalen 4e maandag in april, mei, juni,juli of augustus op de markt in 
Someren. Het complete voorlopige programma vinden jullie aan het einde van deze 
nieuwsbrief. 
Naast het komende rittenseizoen kwamen er ook nog wat huishoudelijke zaken aan 
de orde, zoals de financieën.  De huidige energieproblematiek gaat ook aan onze 
regio niet helemaal voorbij. We hebben als leden het grote voordeel dat de locatie 
voor de praatavonden en uitvalsbasis voor veel evenementen voor ons nagenoeg 
gratis is, dank zij Bea en Harry van Grinsven. De huidige kosten en energietarieven 
noopt ze echter om met ingang van dit jaar een bijdrage in deze kosten te gaan 
vragen. Een bijdrage van €50,- per avond zou op jaarbasis meer dan de helft van 
ons jaarbudget vergen. We hebben diverse oplossingen bekeken, waarbij Bea en 
Harry hebben aangegeven om dit niet via de consumptieprijzen te willen verrekenen.  
Tijdens de vergadering is het voorstel gekomen om vrijwillig een bijdrage te doen , 
waarop spontaan door een lid al een donatie werd gedaan. We zijn dan ook blij met 
dit voorstel. Als er meer leden zijn die een vrijwillige donatie willen doen kan dat op 
rekening: NL 18 INGB 0002553803 t.n.v. A.M.R. Sars onder vermelding van: 
 
   bijdrage kosten MGTTO Brabant/Zeeland 
 



Bij de volgende jaarvergadering zullen we verantwoording afleggen aan de leden en 
het gedoneerde bedrag bekend maken, zonder personen en individuele bedragen te 
noemen. Eventueel kan er een kascommissie worden samengesteld om dit te 
controleren. Mocht hier behoefte aan zijn dan graag een reactie naar Walter Jacobs. 
 

  
 
 
Op de praatavond van 2 februari zal Jos Kroon iets vertellen over de aanpassingen 
die hij gedaan heeft aan de XPEG-motor van zijn TD, onder andere met betrekking 
tot de oliedruk. Aanvang 20.00u. 
 
Voor 16 februari zijn we uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij De Wit Spijkerfabriek 
in Helmond. De uitgebreide uitnodiging vinden jullie in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Inschrijven vóór 9 februari. 
 
De eerste meerdaagse rit gaat plaatsvinden op 20,21 en 22 september in Yerseke. 
Alan Cartledge en Huib Bruijstens zijn al volop bezig met de voorbereidingen. 
Het is mogelijk om drie volle dagen volledig verzorgd mee te gaan, of om te kiezen 
voor de Yerseke-dag op 21 september. 
Er is al contact met een hotel, en het programma voor 21 september ziet er even 
interessant uit, met een ontvangst in Yerseke, rondleiding door de haven, en een 
bezoek aan mossel- en kreeftenputten. Alan Cartledge is zelf actief als gids in 
Yerseke, dus we hebben een deskundige rondleider. Verder staan op het 
programma een filmpje, een lunch, en een rondrit door Zuid Beveland met bezoek 
aan het museum van verzamelaar Han Dagevos (www.dayfox-automobilia.nl). 
Er wordt nog gewerkt aan een ochtendprogramma voor 22 september. 
 
Tot slot willen we jullie nog wijzen op de Algemene ledenvergadering van de 
MGTTO die op 26 februari in Eck en Wiel wordt gehouden. Een ideale gelegenheid 
om eens kennis te maken met leden van buiten onze regio, onder het genot van een 
hapje en een drankje. De uitnodiging volgt binnenkort. 
 



  
 
 
 

 
           
 

 Praatavonden 2023                                          .2. 
datum omschrijving uitvoering 
5 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

en jaarvergadering 
Gezamenlijk een toast uitbrengen op het nieuwe 
jaar 2023  en presentatie van het jaarprogramma 
over 2023 

2 februari  “flits” praatje Jos Kroon. Diverse aanpassingen aan zijn TD 
XPEG  motor 

2 maart “flits” praatje Ad Sars over een simpele oplossing van 
olielekkage naar verdelerhuis. 

6 april “flits” praatje Jan van Rooy geeft een bijzondere uitleg over  de 
gilden.  

4 mei “flits” praatje  Richard Bolt geeft meer inzicht in de airco’s bij 
oldtimers. 

1 juni Lezing over de werking 
van TSL  

Remco Lablans van de fa. Lare komt uitleg 
geven over de werking van TSL toevoeging aan 
de olie. 

6 juli “flits” praatje Dick Bronkhorst presenteert zijn unieke  
MG F1- Stiles  

3 augustus “flits” praatje Nog in te vullen 

7 september “flits” praatje  Han Tielen over de laatste veranderingen m.b.t. 
taxatie en informatie over verkoop van onze 
oldtimer. 

5 oktober “flits” praatje Huib   Bruijstens over bijzondere in en outs bij 
de ledenadministratie. 

2 november “flits” praatje Nog in te vullen 

8 december Jaarlijks diner Autosalon Doornhoek 



 
 
 
 

Ritten en 
evenementen  

   Brabant/Zeeland  2023                                         .2. 

datums omschrijving uitvoering 
16 febr.  De Wit spijkerfabriek Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond 
30 april Rit naar Jeroen en Esther Bezoek winkel SKIF,  rondleiding 

werkplaats Jeroen en gezellig napraten  
11 juni 3e Landelijke rit:   

De Helden van Kien rit.    
Huib Bruijstens en Walter Jacobs,   
Regio Brabant 

18 juni MG Promotiedag in Dorst  
Rit en presentatie onze MG’s op 
de jaarmarkt. 

MG promotie Ron  Nieuwenhuijs 

9 juli  Nationaal Vlasserij-Suikermuseum 
rit   

Jos Mouwen,  met uiteraard een bezoek 
aan het Vlasmuseum  in Klundert. 

13 aug. MG promotie dag in Zijtaart Open dag museum en presentatie van 
onze MG’s  o.a. Marius Kraut en groep  

20 aug.  De Biesbosch-rit  Hans van Wanrooij, Emiel Gommers 
en Jochem Tromp 

20-22 sept. Meerdaagse  Yerseke rit, die ook 
als dag-rit is te rijden  

Alan Cartledge en Huib Bruijstens 

okt ? Bezoek aan een restauratie bedrijf Nog in te vullen  
4e maandag in 
april, mei, juni, 
juli of augustus  

MG promotiedag  in Someren 
samenkomst op de markt. 

MG promotie Jos Kroon 

8 dec. Jaarlijks  diner MGTTO regio  
Brabant/Zeeland   

Autosalon Doornhoek te Zijtaart. 

         Selectie   Overig                        belangrijke Datums    2023         .2.     

datums omschrijving uitvoering 
12-15 januari Inter Classic Car Maastricht Mecc 
26 februari Algemene ledenvergadering  Eck en Wiel 
2 april  1e Landelijke rit West Regio  West 
11-12 maart British Car & Lifestyle Rosmalen 
12-16 april Techno Classica Essen Duitsland 
6 mei Technische triple-M dag Hurwenen 
7 mei 2e Landelijke rit Zuid Regio  Zuid 
13 mei  Technische T-Type dag Hurwenen 
28 Mei  Nationaal Oldtimerfestival Zandvoort 



 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 
 
 
 
 
 
 

3 /4 juni Viering 100 jaar MGTTO Louwman museum 
11 juni 3e landelijke rit Brabant Regio  Brabant 
17 juni MGTTO Jongeren dag  
25 juni British Autojumble Waalwijk 
2 juli 4e Landelijke Kersenrit Regio  Oost 
6 augustus 5e landelijke rit Kennemerland  
4-5-6 augustus MGTTO South weekend, 

Stadtkyll 
Regio  Zuid  

4/6 augustus  Classic Days Düsseldorf Duitsland 
2/6 augustus European Event of the Year  Denemarken 
11/12/13 augustus Triple-M weekend Hurwenen 
13 augustus  MG DAG regio 

Brabant/Zeeland 
Zijtaart 

 ? augustus  MGTTO Ladies Day Woudrichem 
27 augustus, Borderline Regio TTO Zuid 
10 september  Aado Meierijstad toertocht Oldtimerfriends Aado Veghel 
2/3 september 55 jaar lustrum MGTTO met 6e 

landelijke rit 
 

2/3 september Octagon tour 2023 MG CC 
16-17 september  50-jarig jubileum regio Zuid Regio Zuid 
17-18-19 november Inter Classic Car Maastricht Mecc 
22 oktober British Car Club Day Houten 
26 november  Eelde Classics Eelde 


