
 

 
 
 
 

 

                                                                 Nieuwsbrief 6/2013 

     Regio Brabant                                                            
 

 

 
Beste MGTTO-ers, 

 

De regio Brabant heeft een prima weekend achter de rug. 

Zaterdag hebben we kunnen genieten van de rit genaamd de 7 Heerlijkheden. 

Ik heb ze persoonlijk niet kunnen tellen maar heerlijk was de rit zeer zeker. 

We hadden met een aantal regioleden afgesproken om vanaf Hotel de Valk in Gilze- Rijen 

gezamenlijk te rijden naar de start in Wouw. Met 7 mooie MG’s die bemand waren met personen die 

zin hadden in een mooie rit, zijn we vertrokken richting Wouw.     

Jos Mouwen was zichtbaar nerveus toen hij ons ontving bij café de Veehandel in Wouw. Jos is een 

perfectionist en wil alles tot in de puntjes geregeld hebben. Dat geeft uiteindelijk veel meer stress dan 

nodig is en de dag is prima verlopen. 

Ik heb Marjolein beloofd om een verslag over deze rit te maken voor de site van de TTO en/of voor in 

het Square Front en ga niet verder teveel in op details van deze bijzonder geslaagde rit. 

Jos,  Henk en ikzelf  willen je namens de regio Brabant hartelijk bedanken voor de mooie dag die ons  

hebt bezorgd door deze rit te organiseren. 

 

 

                                               
 

 

En dan de zondag in hetzelfde weekend. De autojumble in Waalwijk. 

Henk en ik hadden de vorige editie nog in het geheugen en die was nat, kil en koud. 

Pieter Nederhoff moest toen zelfs een soort antivries innemen ( het merk was geloof ik, JägerMeister) 

om op temperatuur te blijven. 

Deze editie zag er beter uit. Henk stond bij mij voor de deur met de TC de temperatuur was al redelijk 

en het zonnetje liet zich al zien. Om 9 uur waren we net op tijd om Pieter mee te helpen met het 

opzetten van de nieuwe felrode MG TTO tent en het installeren van de winkel. 

 



                                                     
 

En om half tien begon het terrein al vol te stromen. De mooiste Engelse auto’s van de meest 

uiteenlopende merken en bouwjaren kwamen voorbij gereden. 

Het werd beter en beter. Het weer liet zich van zijn beste kant zien, vrolijke mensen mooie auto’s en 

het werd druk. 

Men had voor elk persoon die met een Engels auto het terrein opkwam een soort van herinnering aan 

deze dag. Maar zo ik mij heb laten vertellen had de organisatie er 1000 stuks van laten maken en 

waren ze daar om 11.00 uur al doorheen. Deze keer was voor de regio West wel gelukt om met een 

grote delegatie af te reizen naar Waalwijk en was de rit gelukkig niet verregend zoals het vorige jaar.  

Het was een prachtige dag, veel te zien en ondanks de vele mensen bij elkaar was er geen ME nodig of 

wat dan ook om alles in goede banen te leiden. Kan menig sportevenement een voorbeeld aan nemen. 

Dit zou de gemeenschap een hoop geld besparen. 

 

Je ziet het was een prachtig weekend en Brabant kwam dit keer niets tekort.     

Op donderdag 4 juli hebben we weer onze maandelijkse praatavond in Zijtaart en kletsen we weer bij. 

 

Groetjes, 

Henk& John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 


