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De praatavond met als gastspreker Wiard Krook is weer voorbij.
We mogen wel spreken van een geslaagde avond waarbij er toch weer zo’n 40 belangstellenden aanwezig waren.

Voor de pauze had Wiard uitleg gegeven over welke archiefbronnen er vandaag de dag nog
zijn om de geschiedenis van je auto te achterhalen. Voor een aantal mensen die hem dat
gevraagd hadden via de mail, was Wiard al in het archief gedoken en had de nodige gegevens
al bij zich. Waaronder ook mijn TD waar nu vanaf de aflevering tot op vandaag de
geschiedenis bekend is. Een aantal van de aanwezigen maakte dankbaar gebruik om nu
contact te leggen met Wiard om ook van hun MG zoveel mogelijk van de geschiedenis te
achterhalen.
Na de pauze werd er een selectie bijzondere foto’s getoond worden uit de rijke internationale
MG Geschiedenis. Het is fascinerend om te zien wat voor bijzondere voertuigen er van MG’s
zijn gemaakt in het verleden. Van gestroomlijnde recordbrekers tot aan de meest vreemde
eigen bouwsels.
Het was gewoon weer een geslaagde avond. Wiard zelf was ook uitermate te spreken over de
ambiance waarin hij zijn lezing kon houden. Het mag ook nog wel een keer gezegd worden:
de wijze waarop de familie van Grinsven er steeds weer voor zorgt dat wij als TTO Brabant
dergelijke avonden kunnen organiseren, is gewoon geweldig! Het mooie museum, het gebruik
van de beamer, het grote scherm en de aanwezige geluidsinstallatie (wat voor Wiard nog even
wennen was), je mag als MG club in je handen knijpen dat je hier gebruik van mag maken.
Laten we zeker ook niet vergeten de Brabantse gastvrijheid waar dit alles mee gepaard gaat.
Harry, Bea , Piet en Wiard, bedankt voor deze geslaagde avond!
Groetjes,
Henk & John

P.S.
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.

