
 

 

 

 

 

                                   

           Nieuwsbrief nr. 2/2014 

 

Beste MGTTO-ers, 

 

Donderdag 6 maart was het “ volle bak” tijdens onze praatavond. Ik weet niet hoeveel stoelen Harry 

had klaar gezet, maar ze waren allemaal bezet. 

Het was dan ook de moeite waard. Ids Stuiver van Total Nederland heeft een prima presentatie 

verzorgd en menigeen heeft ook zijn of haar vragen aan Ids kunnen stellen. Het is duidelijk dat de 

brandstoffen steeds ingewikkelder worden van samenstelling. Vaak omdat de regelgeving dit eist en 

soms omdat de olie maatschappijen dopes aan de brandstoffen toevoegen met uiteenlopende redenen. 

Maar het is duidelijk dat dit niet altijd goed zal gaan met de oude materialen. En in de toekomst zit er 

nog van alles aan te komen. Henk en ik denken dat we van een geslaagde avond kunnen spreken. 

 

Ron Nieuwenhuis kwam naar mij toe en zei dat wij niet alleen de regio Brabant maar ook Zeeland 

vertegenwoordigen en had daarom ook de Zebra ontwikkeld. 

Nee, de zebra is niet het bekende zwart wit gestreepte dier uit Afrika, maar een logo die samen is 

gesteld uit de ZEeuwse en de BRAbantse vlag.  

Omdat het briefhoofd van de regio Brabant wel een opfrisbeurt kon gebruiken heb ik dankbaar 

gebruikt gemaakt van hetgeen Ron mij had aangeboden en zie boven deze nieuwsbrief ons nieuwe 

“briefhoofd”. 

 

Stan heeft ook aangegeven dat de Zeelandrit nagenoeg klaar is. Hij is nu aan het genieten van een fijne 

vakantie en over een week of 2 kunnen we de definitie uitnodiging van de Zeelandrit verwachten. 

Inmiddels is ook British Car en Lifestyle weer voorbij en we mogen de mensen een compliment geven 

voor de mooie en gezellige stand die er weer namens de TTO op de beurs stond. 

Ze zijn niet voor niets in de prijzen gevallen.  

Henk liet dan ook de kans niet voorbij gaan om te laten zien op de green dat hij ook het golfen onder 

de knie heeft. 

 

Voor volgende maand had ik het idee om een gastspreker uit te nodigen die alles kan vertellen over 

olie ( Bardahl). Ik kreeg toen Rene Kuystermans te spreken en die zei dat hij in de maand april te gast 

was in Zijtaart en wel op vrijdag 11 april. En dat was bij de MG car club. 

Om nu iemand 2 keer binnen een week naar hetzelfde adres te laten komen en gezien het feit dat er 

een aantal leden zijn de lid zijn van beide clubs en dat het niet leuk is om 2 maal binnen een week 

hetzelfde verhaal te horen, heb ik contact gehad met Jan Wijnen van de MG car club.  Wat hem betreft 

is het geen probleem als er van de TTO mensen zijn die op 11 april bij hen aanwezig zijn tijdens die 

presentatie. 

 

Er is ook het plan om op een van onze praatavonden de mensen van de regio Brabant in de 

gelegenheid te stellen om hun overtollige onderdelen mee te nemen en ze aan te bieden aan andere 

regioleden. Hoe een en ander er uit gaat zien krijgen jullie nog te horen.     

 

Groetjes, 

Henk& John   
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