
 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 6/2012 

Regio Brabant 
 

 

 

 

MG liefhebbers van de regio Brabant, 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het mooi weer, een moment waar je dit jaar blijkbaar gebruik van 

moet maken, want veel mooie dagen hebben we dit jaar nog niet gehad. Ook bij de opkomsten voor de 

landelijke ritten lijkt het weer parten te spelen. Zo niet op 10 juni bij de landelijke rit van de regio 

Brabant met slechts 8 auto’s waarvan nog 2 non T-types. Een erg slechte opkomst voor een 

ledenbestand van 500 leden als je ook nog in aanmerking neemt dat het schitterend weer was die dag.  

Als de rit in het eerste weekend van de maand was geweest samen met de Octagon Tour, dan was die 

zondag geheel in het water gevallen en waren die 8 MG’s misschien niet eens gehaald. 

Heel jammer voor de uitzetters van de rit, Margot en Henk, die werkelijk een schitterende tot in de 

puntjes verzorgde rit in elkaar hadden gezet. Margot heeft laten weten dat zij bereid is om deze rit nog 

een keer te willen laten rijden, maar dan als rit voor de regio.   

Het is echt de moeite waard om deze rit als regiorit te rijden. Geef even aan Henk of mij door wie deze 

rit graag met de regio Brabant wil rijden. Wij kunnen dan samen met Margot en Henk een datum 

prikken en laten zien dat de regio Brabant wel in is voor een mooie rit. 

 

We zitten midden in de zomer en de komende maanden is er op gebied van de Engelse auto genoeg te 

doen: 

 24 juni a.s autojumble in Waalwijk, een must voor elke liefhebber van Engelse auto’s 

 Vliegfeest in Bergeijk. Op dit vliegfeest op 22, 23 en 24 juni wordt er vanuit een 

tijdelijk speciaal hiervoor ingericht vliegveld bij Bergeijk gevlogen met klassieke 

vliegtuigen. Zo zal o.a. het “Vliegend museum Seppe”  hier acte de présence geven. 

Helaas valt dit samen met Waalwijk.  Http://www.luchtfestivalbergeijk.nl/contact 

 1 juli landelijke rit:  “De Betuwse kersenrit”waarvoor eenieder de uitnodiging heeft 

gekregen.  

 5 juli praatavond in het inmiddels bekende Autosalon Doornhoek. 

 8 juli  rit van de AADO Veghel waar de TTO van de regio Brabant van harte welkom is om 

aan hun rit deel te nemen. 

 

Zo je ziet, genoeg te doen komende weken. 

Goed weer, daar kun je alleen op hopen, goede zin daar kun je zelf iets aan doen. 

 

Groetjes, 

Henk &John  

http://www.luchtfestivalbergeijk.nl/contact

