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           Beste MGTTO-ers, 
 
Op onze laatste praatavond van 2 februari heeft Jos Kroon ons laten zien welke 
aanpassingen hij aan de XPEG motor heeft gedaan. We zullen hier in de volgende 
nieuwsbrief nog op terug komen. 
Op 16 februari hebben 23 regioleden een bezoek gebracht aan De Wit spijkerfabriek 
in Helmond, georganiseerd door Huib Bruijstens. Huib heeft tijdens de restauratie 
van zijn TD kennis gemaakt met directeur Willem van Zantvoort, die gehard stalen 
nagels kon leveren, geschikt voor bevestiging van het plaatmateriaal op het houten 
frame.  
 
 

 
 
 
Na ontvangst met koffie en een inleiding door dhr. van Zantvoort over het 100 jarige 
bedrijf, werden we in twee groepen rondgeleid in de fabriek, volledig in bedrijf. Een 
zeer interessante kennismaking met de verschillende fabricagestadia van bijv. de 
geharde nagel “Don Quichotte”: van draadrol, via richten van de draad, het slaan van 
de kop en knippen tot een nagel met de juiste geometrie. Een ingewikkeld 
hardingsproces zorgt voor de bijzondere structuur en hardheid, o.a. geschikt voor in 
beton. Dagelijkse productie van meer dan 10 miljoen nagels met meer dan 80 
machines. 



Een breed assortiment aan bevestigings- en installatieproducten passeerde de 
revue. 
De boeiende rondleiding werd afgesloten met een drankje, een gezellig praatje, voor 
ieder een jubileumboek, en de belofte om een andere keer terug te komen om onze 
oldtimers te laten bewonderen. 
 

                                                                                                    
                         
 

 
 
 
Adrie Sars  
 
Op de praatavond van 2 maart zal Adrie sars wat vertellen over een oplossing voor 
olielekkage naar het verdelerhuis.   
 
De organisatie van de British Car & Lifestyle manifestatie op 11 en 12 maart heeft 
laten weten dat deze helaas niet kan doorgaan door gebrek aan belangstelling van 
de exposanten.  
 
 
 
               



 
           

 

 Praatavonden 2023                                          .2. 
datum omschrijving uitvoering 
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 

         Selectie   Overig                        belangrijke Datums    2023         .2.     

datums omschrijving uitvoering 
2 april  1e Landelijke rit West Regio  West 
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 
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  



 
 
 
                                                   
 
                                                                                                                
 
 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 
 
 
 
 
 
 

Ritten en 
evenementen  

   Brabant/Zeeland  2023                                         .2. 

datums omschrijving uitvoering 
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. 


