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Goedenavond TTO'ers van de regio Brabant,

1 september was er in Zijtaart onze maandelijkse praatavond.
We mogen wel zeggen dat het een geslaagde avond is geworden wat vooral te danken is aan het feit
dat Jos zijn TC had meegebracht en dat iedereen met eigen ogen kon zien hoe hij was geweest en
wat voor een schitterende auto hij nu aan het worden is. Nog niet af maar dat het een schoonheid
gaat worden is duidelijk. En eerdere projecten die Jos al heeft afgewerkt tonen aan dat je dat wel aan
hem kunt toevertrouwen.
Dankzij de beelden die op de achtergrond werden geprojecteerd en het boek met de documentatie
wat er allemaal al is gedaan, was het voor iedereen wel duidelijk dat er al veel uren in dit project zijn
gestoken.

Jos nog bedankt dat je dit hebt gedaan voor de regio. De grote opkomst was wel het bewijs dat dit een
interessant onderwerp was en dat dit werd gewaardeerd door veel leden van de regio. En na
September komt Oktober.
2 Oktober de laatste landelijke rit van 2011 voor TTO georganiseerd door Walter en Rianne Jacobs
namens de regio Brabant. Dit beloofd een mooi afscheid te worden van het jaar 2011 v.w.b. de
landelijke ritten. Zorg dat je erbij bent het wordt beslist de moeite waard.
En dan is er op 6 Oktober een praatavond waar we wederom een gast zullen verwelkomen die ons
kennis wil laten maken met een systeem waarmee we onze Mg's zo mogelijk nog mooier kunnen laten
glimmen. Namelijk Willem Kapteijn uit Lieshout.
Ook dit beloofd weer een praatavond te worden met meer dan alleen gezelligheid.
Ik heb wat adressen toegevoegd zodat je kunt zien wat er te verwachten is die avond.
Drukke maand voor de regio Brabant 2 en 6 Oktober, maar het is de moeite waard om er tijd voor vrij
te maken en je bent uiteraard van harte welkom.

Groetjes
Henk & John

http://www.kapteijn-bv.nl
http://www.mequiars.nl

http://www.kapteijn-bv.nl
http://www.mequiars.nl

