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Jawel, de tijd staat niet stil, nog een paar dagen en 2011 is alweer passé.
2011 is voor de regio Brabant een mooi jaar geworden. Zo hebben we onze praatavonden in een van de mooiste
locaties die je als autoclub maar kunt wensen. We hebben de nodige gastsprekers gehad die daarbij volle zalen trokken.
De "Zeelandrit" niet te vergeten die net als het jaar daarvoor weer "af' was. De "museumrit" en toch wel het klapstuk
voor de regio Brabant, de landelijke "Brabantse herfstrit" die onder de mooiste zomerse omstandigheden verreden werd.
Mooie ritten die allemaal tot stand kwamen dankzij de enthousiaste inzet van de TIO'ers. Henk en ik hebben getracht
ons enthousiasme over te brengen op de regio Brabant en het mag gezegd worden dat dit is gelukt.
Wat een leuke gezellige groep mensen komt er maandelijks bij elkaar tijdens de praatavonden. Men brengt ideeën mee
om als Regio te organiseren. Men is ook bereid om zelf een rit of een activiteit voor de regio te organiseren. Precies wat
we nodig hebben om de regio op deze manier na de "slapende periode" levendig te houden.
Ik wil hierbij alle mensen danken die hun steentje hebben bijgedragen om dit jaar zo prima te laten verlopen voor de
regio Brabant.
Voor volgend jaar heeft Margot Hartgers al toegezegd de landelijke rit voor juni 2012 te willen organiseren voor de regio
Brabant. In februari hebben we alweer een gastspreker voor de praatavond. Er is ook al een voorstel om een weekend
te organiseren voor de regio! Je ziet dus, het begin voor 2012 is alweer gemaakt. Laten we er met ons allen komend jaar
weer een mooi jaar van maken voor de regio Brabant. Suggesties en ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
De eerste praatavond staat gepland op donderdag 5 januari 2012.

Henk en John wensen alle MG liefhebbers
een zalig Kerstfeest en een Gelukkig 2012 toe


