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Aan alle T-Type liefhebbers van de regio Brabant,

2012 is weer al een paar weken oud en allereerst nog een gelukkig 2012 toegewenst namens Henk en mijzelf
voor de mensen die wij nog niet gesproken hebben.
De eerste praatavond was druk bezocht en het was weer ouderwets gezellig.
Houten is ook inmiddels al geweest en ook daar kwamen we een groot aantal Brabantse TTO'ers tegen. Er
hebben zich daar ook een aantal nieuwe leden voor de regio Brabant aangemeld.
Er werd op de eerste praatavond gevraagd of wij al data hadden i.v.m. evenementen voor dit jaar. Er zijn al
wel wat dingen in de maak, maar die staan nog niet helemaal vast. Het is dus ook nog niet mogelijk om daar
al een datum aan te hangen.
Maar er zijn een paar data die al wel bekend zijn.
Allereerst gaat de jaarlijkse 'Zeelandrit" plaatsvinden op zaterdag2S april.
Stan heeft al toegezegd dat hij er weer zin in heeft om er iets moois van te maken. En afgaande op de twee
voorgaande edities kun je dat wel aan Stan overlaten. Dus noteer 28 april 2012 al in je agenda.

Op I maart hebben we tijdens de praatavond een gastspreker, die alles weet over elektronica, het maken van
kabelbomen e.d.Deze man heeft ook de vrachtauto, waarin De Rooy momenteel in de categorie vrachtauto's
aan de leiding gaatin de Dakar rally, onder zijn hoede gehad. Dit kan dus wel een interessant verhaal
worden.
We krijgen ook nog een gastspreker die een boek heeft geschreven genaamd "Slapende schoonheden" en er
is inmiddels een vervolg gekomen op dit boek. Het is nog niet duidelijk op welke datum dit zal gaan
plaatsvinden. Maar datzal ik op tijd laten weten.

De landelijke ritten staan inmiddels allemaal gepland en de regio West zal op 1 april de spits afbijten. Zij
zouden het leuk vinden als er ook vanuit de regio Brabant een delegatie naar hun landelijke rit zal komen.
We zijn vanuit de regio West dan ook van harte welkom.
In Juni zal de landelijke rit voor de regio Brabant verzorgd worden door Margot Hartgers, wat ook weer iets
speciaals beloofd te worden.
Dan zitten er nog een paaÍ activiteiten in het vat die nog even moeten "rijpen" , m.a,w. ze zijn nog niet
concreet. Henry Hebels heeft een idee om een meerdaagse rit te organiseren in Duitsland.
En Ron Nieuwenhuis heeft via contacten die hij heeft met een Belgische autoclub aangegeven dat er in
Duitsland een weekend georganiseerd wordt voor Britisch roadsters waaraan ook een 30-tal buitenlandse
auto's kunnen deelnemen. Er gaan ongeveer 8 auto's vanuit België naar toe en wellicht is er vanuit de regio
Brabant ook animo om daaraan deel te nemen.
Er is ook al aangegeven dat er in mei nog een regiorit georganiseerd gaat worden.
Je ziet er wordt niet meer geslapen in de regio Brabant en er zit leven in de brouwerij.
Als het weer mee wil werken, belooft 2012 een prima jaar te worden.
Natuurlijk zijn suggesties en ideeën altijd welkom. Met z'n allen kunnen we er weer een goed MG jaaÍ van
maken, groelies, Henk & John

P.S. Ik heb van de kalender die ik als proef heb laten maken er 10 bij laten maken, ze kosten 10.50 euro per
stuk. Ik heb er 10 en op is op. Maar ik begreep dat er wel gegadigden voor waren.


