
     

 

 

 
                                                                                                    

          
                                                                                                                                                               

 Nieuwsbrief 8 - 2020                                                                                                               
 

           Beste MGTTO-ers, 
 

Ondanks alle Coronaperikelen heeft onze regio toch nog wat goed bezochte 
activiteiten kunnen organiseren. Na de terrassenrit van juli was er op 6 augustus de 
aangepaste praatavond met een bezoek aan de tuin van Bea van Grinsven. 
Ad Sars geeft hiervan een impressie. De fotocollages zijn van Rianne Jacobs. 
    
 

Rondleiding Bomentuin Doornhoek 
Op 6 augustus had de praatavond regio Brabant een bijzonder thema: geen 
oldtimerklets deze keer, maar een rondleiding door de anderhalve hectare tuin van 
Bea en Harry van Grinsven rond Autosalon Doornhoek. Een prachtige tuin met 
bomen en planten uit alle windstreken. Een door de NDV (Nederlands 
Dendrologische Vereniging) erkend arboretum. 
De monden vielen open van verbazing over zoveel diversiteit aan bomen en planten, 
grotendeels voorzien van een bordje met de wetenschappelijke naam. Onnodig voor 
Bea: pauwlonia, euonymus, pseudolarix schudt Bea (zonder te spieken) zo uit haar 
mouw; met bijbehorende bijzonderheden. Bovendien beslaat buiten het zaaien ook 
het werk in de kas een groot deel van haar hobby. En of dit nog niet genoeg is 
bekleedt Bea het voorzitterschap van “Groei & Bloei” afd.Veghel. Wat een ambities! 
Tenslotte, een prachtige ervaring voor de liefhebber en voor iedereen die van 
bloemen en planten houdt. En voor de mannen nu eens andere geuren dan die van 
olie en benzine. 
Na afloop van de rondleiding verraste Bea alle dames ook nog met een plantje uit 
haar kas. 
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Herinnering! 
 
De laatste rit van augustus is de "Oude Maas rit" op 30 augustus. Deze is uitgezet 
door Hans van Wanrooij, en start in Elshout. inschrijven kan nog tot 25 aug 2020  
per E-mail  aan wjacobs990@gmail.com of telefonisch op 06 28426575.  
Op dit moment zijn er al 20 inschrijvingen. 
 
Praatavond 
 
De eerstvolgende praatavond is op 3 september, Ad Sars doet in een "flitspraatje" 
 de problemen met zijn oliepomp uit de doeken. 
 
 "Het mysterie van mijn geruïneerde oliepomp en een “onbeduidend” 
 onderdeeltje. 
 Maar het kan nóg erger…. 
 Diverse onderdelen zijn ook te aanschouwen." 
 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 

 

 

 
           

 Praatavonden 2020 

datums omschrijving uitvoering 

2.  januari, Nieuwjaars bijeenkomst Gezellig bijeenkomen en de laatste 
nieuwtjes uitwisselen. 

6.  februari, “flits” praatje.  Door Martin 
van der Pluijm 

Legt uit hoe je ritten uitzet d.m.v. Google 
Maps 

5.  maart, Martin van der Pluijm Workshop rit uitzetten met Google Maps  

2.  april, “flits” praatje. door Jos 
Kroon 3e remlicht 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

7.  mei, Meguiar’s poetsmiddelen 
Demo en lezing 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

4.  juni, “flits” praatje. Door Bea 
van Grinsven 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

2.  juli, Restauratie project MG GT 
door Jeroen van Lange 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

6.  augustus, Rondleiding tuin van Bea 
en Harry van Grinsven 

Start 8.00 uur 

3.  september, “flits” praatje. door Ad Sars Verhaal over oliepomp-perikelen 

1.  oktober, “flits” praatje. door Jos 
Kroon 

3e remlicht 

5.  november, “flits” praatje   

3.  december, jaarvergadering Terug lijken op 2020 en vooruit op 2021 

 

 

 



 

 

 Evenementen 2020 
datums omschrijving uitvoering 

05   januari  Onderdelen dag  Houten. 

23   februari Alg leden vergadering  Eck en Wiel 

05   Maart  Rondleiding  Daf museum  
Eindhoven 14.00 uur 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

21   juni                       British Autojumble Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

27   juni Zeelandrit  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

26    juli Regio TERRASSEN  rit Gaat door 

       augustus           BBQ en rit Doornhoek   Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

30 augustus Oude Maas rit Gaat door 

06   sept                    De  “Patronen” rit. 
Mari en Rosemarie 
Habraken / Bert en Els 
Robben 

. Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 
Lustrum MGCC van 4-6 sept Is verzet naar 
2021 

04   oktober                                               Landelijke rit Brabant 
Zeeland 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

       november           Bezoek aan 
Restauratiebedrijf       

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

       december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek in Zijtaart  “on hold” 
 

 

 

 

 

      Overig                                        belangrijke Datums    2020 

datums omschrijving uitvoering 

14-14    maart,               British Cars & 
Lifestyle  

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

25-29    maart, Techno Classica Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-07    juni,  Lustrum MGCC met 
Octarun tour     

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

31-02    juli/augustus, Meerdaagse rit  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-09    augustus,        Event of the year Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

30         augustus, Borderline Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-06    september, Beaulieu    

   

 

 

 

 

 


