
 

 
 
 
 

 

                                                                 Nieuwsbrief 1/2014 

     Regio Brabant  

                                                               
 

 

 
Beste MGTTO-ers, 

 

Afgelopen donderdag  6 februari was er weer onze maandelijkse praatavond. Het was de tweede 

praatavond alweer van dit jaar en het was er weer eens ouderwets gezellig. 

We gaan proberen om voor een aantal praatavonden weer een gastspreker  te laten komen die zo’n 

avond extra interessant kan maken. 

 

Zo komt er iemand die ons uit komt leggen wat we in de toekomst kunnen verwachten van de nieuwe 

benzine die er aan gaat komen en wat dat kan betekenen voor onze oldtimers. Hebben de rubbers en 

kurken pakkingen er wel last van of loopt het allemaal wel los. Tast het de oudere materialen nu wel of 

niet aan. Allemaal vragen die ons aangaan en waar we maar beter op voorbereid kunnen zijn. 

Deze presentatie zal verzorgd worden op 6 maart in Zijtaart door dhr. Ids Stuiver van Total 
Nederland. Ook Stan Wulms zal hierbij aanwezig zijn. Dit wordt een praatavond die je niet moet 
missen.  
 

Henk heeft iemand bereid gevonden die bij een straalbedrijf een rondleiding voor de TTO wil 

organiseren: de firma Jan Maas uit Heesch wil laten zien dat er bij dat bedrijf veel meer kan dan alleen 

stralen. Dit zal gaan plaatsvinden op een zaterdagmiddag in maart.  

Het verzoek van Henk is dan ook om even met hem contact op te nemen zodat hij weet wie er 

belangstelling voor heeft en mee wil. En zeker zo belangrijk, aan welke zaterdag in maart men de 

voorkeur  wil geven. De zaterdag die de voorkeur van de meesten geniet zal het dan worden. 

 

En dan, hij komt er weer aan de inmiddels befaamde “Zeelandrit” van Stan Wulms. Deze zal gereden 

worden op 24 mei. 

We hadden keus uit 3 data te weten 13 april, maar dat zou wel eens aan de koude kant kunnen zijn. 

17 mei maar dat is het weekend van Beaulieu en er wordt in dat weekend de molentocht gereden in 

Goes. Bleef over 24 mei, wat ons in overleg met Stan de beste optie leek. 

Het weer zal dan wat de temperatuur betreft een stuk aangenamer zijn en er zijn geen ritten in die regio 

gepland. Dus is het 24 mei geworden. Dus zet die datum vast in je agenda, dit belooft weer een mooie 

dag te worden.                           
                                    

 
 
 



Tijdens de praatavond kwamen er nog een paar voorstellen.  

Te weten het voorstel om op een van de praatavonden  iedereen in de gelegenheid te stellen om hun 

overtollige onderdelen  mee te nemen om deze aan andere leden aan te bieden. Wat de een niet kan 

gebruiken daar kan de ander juist naar op zoek zijn. 

Harry van Grinsven staat er niet onwelwillend tegenover en wil daar zijn medewerking wel aan 

verlenen.  

 

Een ander voorstel is om een soort van sleutelmiddag te organiseren waarbij men elkaar met  

technische kennis of andere handigheidjes van dienst kan zijn. 

 

We zijn ook bezig met een rit die zich voornamelijk in het Vlaamse land zal afspelen. 

Als het allemaal gaat lukken kom je op een plaats waar een “normaal”mens niet gauw naar toe zal 

gaan. 

 

In oktober zal de regio een landelijke rit organiseren en die zal dit jaar worden uitgezet door Walter en 

Rianne Jacobs. 

Uit eerdere ritten die Walter en Rianne hebben uitgezet weten we dat dit weer ongetwijfeld een mooie 

rit zal worden.     

     

Dus de regio Brabant is weer volop in beweging. 

 

Groetjes, 

Henk & John   

 
 


