
                                                                                                        

          
 

                                                                                                                                                               
                                                           

 
Nieuwsbrief nr. 6/2014 

 
 

Beste MGTTO-ers, 

 

Nog even een korte nieuwsbrief op de valreep  van 2014. 
De  opkomst van de laatste praatavond was wat kleiner dan normaal, maar het was niet minder 
gezellig. 
 
De “AIO Thermocleaner” werd door Joost van Os gedemonstreerd en het lijkt inderdaad een 
apparaat met vele gebruiksmogelijkheden. 
Op de vraag wat het ding uiteindelijk moest kosten, deed Joost wat geheimzinnig en ontwijkend. 
Het hing af van wat je er allemaal voor opties bij wil hebben en of je het aanschaft als particulier enz. 
Maar de TTO-ers laten zich daarmee niet zomaar afschepen en op aandringen werd er dan toch een 
prijs genoemd van tussen de 2000 en 3000 euro.  Dat deed bij de meesten toch de wenkbrauwen wel 
fronsen. Daar kun je ook een hoop andere leuke dingen mee doen. 
Maar het is een mooi apparaat met vele mogelijkheden. 
 
Nu op naar 2015 !  
Het begint al meteen in januari. 
De eerste donderdag van de maand is op 1 januari en dat is niet de uitgesproken dag om een 
praatavond te houden. De week daarop is niet mogelijk want dan heeft de familie van Grinsven 
verplichtingen i.v.m. de Mecc. 
Dus de eerste praatavond van 2015 zal plaatsvinden op donderdag 15 januari (voor één keer de 3de 
donderdag van de maand). 
De Zeelandrit zal op de agenda komen, maar houdt ook het laatste weekend van mei vrij. 

Dan zal de regio een weekend houden in Duitsland, De bijzonderheden over dit weekend volgen nog. 

Er komt ook nog een regio rit met aansluitend een barbecue een landelijke rit en wat er verder nog 

meer ter tafel zal komen. 

 

 

  
 

Tot slot wensen wij jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig maar vooral ook gezond 

2015 toe.  

 

Groetjes, 

Henk & John   
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