
 

 
 
 
 

 

                                                                 Nieuwsbrief 7/2012 

     Regio Brabant                                                            
 
 
 
 

Goede avond, 

Het is al weer een poosje geleden dat er vanuit de regio Brabant een nieuwsbrief is geweest. 

Tussen de buien door hebben we toch nog een mooie periode gehad en de laatste twee 

praatavonden waren weer goed bezocht. Waarbij wij op de laatste praatavond nog aangenaam 

werden verrast om dat er allerlei lekkers op tafel stond toen wij in Zijtaart aankwamen, in 

autosalon Doornhoek. De vrouw van Harry was namelijk jarig die dag en vond het leuk om 

met de TTO regio Brabant dit te vieren.  

Wat staat er de komende maanden op het programma? 

2 September is er nog een landelijke rit in Noord Holland 

2 September wordt ook de Borderlinerit verreden in de regio Zuid. 

6 september de maandelijkse praatavond in Zijtaart. 

9 september  Oldtimerrit Veghel georganiseerd door de Aado. Waar wij als TTO Brabant 

welkom zijn maar waar je jezelf wel voor moet inschrijven. 

Het weer zit nu nog mee dus grijp je kans. 

 

Henk heeft weer zijn uiterste best gedaan om tijdens de komende maanden weer wat extra’s te 

doen voor de praatavonden in de vorm van gastspreker. 

En wel op;  

 

04 10-2012 Gastspreker Wiard Krook. 

Wiard is in de TTO de autoriteit als het gaat om de archieven en de geschiedenis van onze 

MG’s. 

Als iemand je vragen die je eventueel hebt over de geschiedenis van jouw MG kan 

beatwoorden, dan is het Wiard wel. 

 

 
Voor de pauze zal Wiard met de aanwezigen doornemen welke archiefbronnen er vandaag de 

dag nog zijn om de geschiedenis van je auto te achterhalen voor wat betreft de productie en 

eventuele vorige eigenaren. 

 



 De TD Midget (TD/10413 EXL met het kenteken NT-85-82)  zal hierbij als voorbeeld 

genomen worden(zie foto). 

 

Na de pauze kan er een selectie bijzondere foto’s (scans) getoond worden uit de rijke 

internationale  MG Geschiedenis. Dus heb je vragen over de geschiedenis van jouw MG zorg 

dat je erbij bent. 

 

Op  01-11-2012  hebben we wederom iemand bereid gevonden om ons deelgenoot te laten 

zijn op zijn vakgebied en wel  Wiel Claessen. Wiel is in het verleden als eens bij ons te gast 

geweest in de garage van Robert in Loon op Zand. 

En we weten dat hij de avond op een leuke en boeiende manier kan vullen met als onderwerp 

een van de belangrijkste onderdelen van de auto “de remmen”  Ook deze avond zal weer de 

moeite waard zijn en voor iedereen een aanrader. 

 

Dan rest ons ook nog de maand December. Dat is de maand waarin de dames met elkaar 

afgesproken hebben om gezamenlijk de  kunst van het bakken van worstenbrood  onder de 

knie te krijgen. 

Henk en ik hadden het idee om de afgelopen jaren te evalueren wat betreft de regio Brabant 

en om gezamenlijk het jaar 2013  in kaart te brengen. En de activiteiten (ritten, misschien 

meerdaagse? ) vast te leggen vwb de regio Brabant. 

We hebben allemaal het verslag van Rudie Bruijstens kunnen lezen in Square Front 4 dat een 

meerdaags evenement heel geslaagd kan zijn. En misschien kunnen die Brabanders ook wel 

zoiets. 

Misschien zien we elkaar nog op zondag 2 september  en anders tot 6 september in Zijtaart.    

 

 

 

Groetjes  

Henk & John 

 

 


