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       Regio Brabant                                                            
 

 

 

 

Allereerst voor diegenen die wij, Henk en ik, nog niet hebben gesproken het allerbeste toegewenst 

voor 2013. 

De eerste praatavond van het jaar is al geweest en het was weer eens ouderwets gezellig. 

Ondertussen is ook Houten al weer voorbij (druk en erg gezellig) en ook op de MECC in Maastricht 

schijnt het erg druk te zijn geweest.  

De tweede praatavond is op komst en dit wordt weer een bijzondere. 

We hebben de firma OOTO, Marcus en Dion bereid gevonden om ons op deze praatavond te laten 

zien wat zij allemaal in huis hebben om onze klassiekers te voorzien van “moderne gemakken” als 

daar behoefte aan is. Het zal je maar gebeuren dat je niet meer met je auto weg op kunt omdat je niet 

meer de kracht hebt om het stuur om te krijgen. En als er dan zoiets bestaat als de firma OOTO die een 

stuurbekrachtiging in kan bouwen zodat je er nog jaren van kan genieten, dan is dat mooi. 

Ik heb hen zojuist nog aan de telefoon gehad en ook zij verheugen zich erop om op 7 februari ons in 

Zijtaart via een presentatie te laten zien wat er allemaal mogelijk is op dat gebeid en wat zij daarin 

zouden kunnen betekenen. 

Morgen is het 15 januari 2013. En dan is het precies 45 jaar geleden dat de MGTTO werd opgericht. 

In september wordt dan ook het negende lustrum gevierd en wij zullen op de volgende praatavond de 

inschrijfformulieren meebrengen voor diegenen die zich voor dat lustrumfeest willen inschrijven. 

Hieronder staat een stukje uit de site van OOTO zodat je al een beetje een idee krijgt wat er de 

volgende praatavond staat te gebeuren. 

Ook de AADO heeft aangegeven interesse te hebben in dit onderwerp en zij zullen op 7 februari bij 

onze praatavond aanwezig zijn. 

Dus tot ziens op 7 februari om 20.00 uur op het welbekende adres in Zijtaart.  

 

Autosalon Doornhoek 
Doornhoek 3 

5465 RC  Zijtaart 
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Groetjes, 

Henk & John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OOTO? 
De Engelse afkorting voor Out Of The Ordinary, dat past wel een beetje bij ons.  
Het geeft ook de richting aan waar we in werken, auto's.  
 
OOTO is opgezet door Marcus en Dion. Beiden hebben meer dan 25 jaar ervaring in en met voornamelijk Britse 
klassieke auto's. Bij het zoeken naar een oplossing voor de inbouw van stuurbekrachtiging in onze  
Wolseley 6/110 (Marcus) en Austin Westminster (Dion) kruisten onze paden.  
 

  
 
We kwamen er al snel achter dat het moeilijk was om een goed adres te vinden waar je moderne aanpassingen kan 
laten doen aan je klassieke auto.  
 
"Zelf doen dan maar" was de conclusie.  
 
We kregen van alle kanten positieve reacties op het resultaat en er bleek veel belangstelling te zijn van  
car-owners die ook wel stuurbekrachtiging in hun klassieker wilden.  
 
Toen konden we er niet meer omheen; OOTO was een feit.  
 
Inmiddels doen we veel meer dan alleen stuurbekrachtiging. Centrale deurvergrendeling, alarmsystemen, rolgordels, 
airconditioning, elektrisch verstelbare stoelen. Alles wat past in onze leus "Klassiek Rijden - Modern gemak"  
 
Overweegt u "Modern gemak" in uw klassieker maak dan een afspraak en laat u verrassen door onze oplossingen.  
 
Uw auto is bij OOTO in goede handen!  
 


