
 

 
 
 
 

 

                                                                 Nieuwsbrief 10/2012 

     Regio Brabant                                                            
 

 

Op 1 november om half 8 zag het er nog verlaten uit in autosalon Doornhoek … 

 

                    
 

… maar dat veranderde snel. De opkomst was weer groot op de avond die werd verzorgd door 

Wiel Claessen. Remmen zijn samen met de stuurinrichting toch wel de belangrijkste 

onderdelen van de auto. En Wiel weet het op zo’n manier te brengen dat men het er graag 

voor over ha om naar Zijtaart te komen om erbij te zijn. Het werd vol in Zijtaart. 

 

 

                          
 



Er waren zo’n 60 man aanwezig en we kunnen weer spreken van een geslaagde avond. 

 

              
 

Iedereen bedankt die er aan heeft meegewerkt om er weer een geslaagde avond van te maken. 

Volgende maand wordt er onder deskundige leiding de gelegenheid geboden om je te 

bekwamen in het bakken van worstenbrood.   

Zodra ik meer weet over de precieze invulling van de eerste donderdag van december laat ik 

het jullie horen. We willen ook terugblikken over het afgelopen jaar en voor het komende jaar 

wat concretere afspraken maken v.w.b.  regioactiviteiten  om de regio nog beter te laten 

draaien en om de schwung erin te houden.    

 

Nog even een nabrander ! 
We zijn al eens een keer te gast geweest bij de clubwinkel/praathuis  van de MG Car Club. 

En  op 11-11-2012 heeft de clubwinkel van de MGCC een open dag vanaf 11.00 uur tot 16.00 

uur in hun clubwinkel/praathuis.                               

Jan en Ans, Huib en Rudie en hun collega’s zouden het leuk vinden als wij op die dag op het 

onderstaande adres op de koffie zouden komen als MG TTO. 

 

Lissenveld 4-6      Raamsdonksveer      Tel: 06-57177298. 

Het is de laatste keer om daarbij aanwezig te zijn want die locatie houdt op te bestaan als 

thuishonk van de Car Club. Dus wil je nog eens gezellig daar bij hen op de koffie, dan is dit je 

kans. 

 

Groetjes, 

Henk & John 

   

 


