
 

 

 

 

 

                                        

                                                     Nieuwsbrief nr. 3/2014 

            

 

 

 

Beste MGTTO-ers, 

 

       

Het is al even geleden dat Henk & ik iets van ons hebben laten horen. 

Problemen met het MG gebeuren is door ons wel te overwinnen maar het ICT gebeuren is een 

ander verhaal. Noem het maar een Meltdown van mijn computer, alles was weg. En bleef 

weg. Alle hulp die ik daarbij van “geleerden” heb gekregen ten spijt. 

Nu een andere computer en getracht zoveel mogelijk oude gegevens terug te vinden. Zo ook 

mijn e-mailadressen.  Ik hoop dan ook dat ik iedereen weer kan bereiken op het goede e-mail 

adres. Ik hoor het wel wanneer dit niet zo is. 

 

Volgende week zaterdag 24 Mei  is er de Zeelandrit. 

Zoals voorgaande jaren is ons voorstel om voor degenen die dat willen gezamenlijk te 

vertrekken vanaf het parkeerterrein van Hotel Gilze-Rijen, Klein Zwitserland 8, 5126 TA 

Gilze 

Ik  heb de diverse routeplanners geraadpleegd en die geven aan dat je vanaf Hotel Gilze-Rijen 

in een uur en een kwartier in Nieuwdorp zou moeten kunnen komen.   

Nou dat gaat het hem niet worden en ik denk dat we met de MG’s daar meer tijd voor uit 

moeten trekken. Ik denk dan ook dat we er een uur en drie kwartier voor moeten nemen. 

Dat houdt in dat we in Nieuwdorp door Stan verwacht worden om 09.45 uur; we zullen dan 

om 0.800 vertrekken vanaf de parkeerplaats in Gilze. We gaan net na Roosendaal bij het Total 

benzinestation even de weg af en de parkeerplaats op om Jos Mouwen de gelegenheid te 

geven om zich bij de groep aan te sluiten. 

Als diegene die met ons gezamenlijk wil meerijden richting Zeeland dit even naar mij of 

Henk wil mailen, dan houden wij daar rekening mee. 

Het belooft mooi weer te worden, de rit zelf is prachtig, het goede humeur brengen we zelf 

mee, dus die dag lijkt niet meer stuk te kunnen.      

 

We hebben ook een mail gekregen van Henry en Marlies Hebels van de rit op 5 juli die voor 

de regio Brabant door hen wordt uitgezet. Ik zal de bijzonderheden hierover binnenlort op de 

mail zetten. Maar je kunt alvast 5 juli in de agenda noteren. 

 

 

Groetjes, 

Henk & John   
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