
 

 
 
 
 

 

                                                                 Nieuwsbrief  2/2013 

Regio Brabant 
 

 

 

Nieuwsbrief  2 van 2013: de praatavond van februari was geslaagd te noemen. Toch weer ruim 40 

personen aanwezig die het de moeite waard vonden om naar deze praatavond te komen. 

De weersberichten voorspelden niet veel goeds maar desondanks was er toch een groot aantal 

autoliefhebbers die zich daardoor niet liet tegenhouden. Gelukkig vielen de omstandigheden allemaal 

mee en was het goed om te rijden.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                           
 

Marcus en Dion van de firma OOTO hebben de avond gevuld door middel van uitleg over de 

mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om in oldtimers moderne technieken in te bouwen. 

Ze waren erg te spreken over de ambiance waarin zij hun verhaal met behulp van het grote scherm en  

beamer konden uitdragen. 

Met dank hiervoor nog aan de familie Van Grinsven die dat elke keer weer mogelijk maakt. 

Speciaal nog even een bedankje voor Piet die halsbrekende toeren heeft uitgehaald om e.e.a. op de 

laatste minuut nog even perfect te laten verlopen.     

 

                                          
 



We hebben nog meer ijzers in het vuur om komend jaar de praatavonden een extra invulling te geven. 

Dankzij leden van o.a. de TTO die ons weer in contact brengen met firma’s en mensen die wellicht  

iets kunnen vertellen en laten zien wat met onze hobby te maken heeft. 

Henk en ik  hebben nog contacten met iemand die uitlaatsystemen “veredelt “ en met een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in het verchromen.  En er staat nog meer op stapel. 

Er waren vragen over de datum van de “Zeelandrit” waar toch weer naar uitgekeken wordt. 

Ik heb contact gehad met Stan en die heeft aangegeven dat de komende Zeelandrit wordt gehouden op 

zaterdag 27 april. Dus die datum kun je noteren in je agenda. We kennen Stan en dit belooft weer een 

mooie dag te worden. 

Dan is er nog een datum om te noteren: zaterdag 29 juni zal er door Jos Mouwen ook een rit georga-

niseerd worden en deze rit zal in dezelfde trend worden gereden als de Zeelandrit. Jos heeft de smaak 

van mooie toertochten te pakken gekregen toen hij meereed tijdens de Zeelandrit. Hij zei tegen ons: ik 

woon in zo’n schitterende omgeving waar zoveel is te zien. Daar ga ik voor de TTO Brabant ook eens 

iets organiseren en een nieuwe rit staat dit jaar op stapel:  de”zeven heerlijkheden”. 

 

Jullie zien het, de leden van de TTO “denken” en “doen” ook vooral mee. 

Mensen, de regio Brabant leeft en bruist van energie. 

 

Op de site van de TTO staan onder het kopje “evenementen/regio” de evenementen zoals die voor dit 

jaar al bekend zijn.  Eventuele aanvullingen volgen nog. 

 

Voor diegenen die op de jaarvergadering komen: tot 24 februari en voor diegenen die op de volgende 

praatavond komen: tot 7 maart in Zijtaart. 

 

Groetjes, 

Henk & John 

   

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 
 


