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Goede avond TTO'ers van de regio Brabant,

We hebben in oktober een prima eerste week van de maand gehad voor wat betreft MG TTO regio
Brabant.
Op 2 oktober hadden we een landelijke rit die voortreffelijk was georganiseerd door Walter en Rianne.
Alles klopte perfect en zelfs het weer was buitengewoon goed.
We hebben alleen als "klacht" te horen gekregen dat we de rit niet Herfstrit hadden moet noemen
omdat het weer hoogzomers was.
Na al de regen die we dit jaar hebben gehad was het weer die zondag gewoon prachtig. Dat bracht
een groot aantal gegadigden op de been om vooral die laatste landelijke rit niet te missen. Het was
een rit om nog eens over na te praten. Er zijn veel foto's over die dag te vinden en ook nog een film.
Als je nieuwsgierig bent, kijk maar op internet naar de site van MG TTO of de MG Owners Holland.
Dan kun je het met eigen ogen zien.
Die zelfde week hadden we op donderdag een wederom goed bezochte praatavond waar Willem
Kapteijn uit Lieshout ons kennis liet maken met een lijn van producten waarmee je je
MGtje uitermate kunt verwennen. Er werd dan ook door menigeen driftig gepoetst en
gewreven op de deur die Willem had meegebracht. Blijkbaar is het goed spul want op het
eind van de avond liep menigeen met zojuist gekochte poetsmiddelen de deur uit.

En nu komt de maand november.
Wederom hebben we iemand bereid gevonden om aan deze praatavond een bijzondere
invulling te geven, en wel Mark Heeren. Samen met zijn vrouw Kitty komt Mark naar
Zijtaart om ons in te wijden in de geheimen van een ons allen bekend onderdeel van de
auto namelijk: de bougie, een zo belangrijk en vaak onderschat onderdeel van de auto.
Henk heeft uit betrouwbare bron vernomen dat Mark hier een heel interessant verhaal
over kan vertellen.
En wij vonden het fijn dat Mark en zijn vrouw bereid zijn om helemaal naar Zijtaart te
komen om de TrO regio Brabant hierin mee te laten delen.
Dit belooft weer een interessante avond te worden.

Even een belangrijke mededeling; ivm het feit dat Mark rekening moet houden
met zijn werkrooster is de praatavond in november op de tweede donderdag van
de maand en wel op 10 november, zoals gebruikelijk om 20.00 uur!

Groetjes ,Henk & John


