
 

 
 
 
 

 

Regio Brabant 

Nieuwsbrief nr. 5/2012 
 
 

Goede avond, T Type liefhebbers van de regio Brabant, 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het zonnige Pasen wat het vanochtend nog was, verandert in een 

druilerige middag. Mooi weer dus om iets op papier te zetten. 

 

3 april is geweest en het was in Zijtaart weer volle bak. 

 
 

Ard en Arnoud op de Weegh hebben voor een volle zaal hun verhaal over de vergane glorie van de 

autokerkhoven kunnen doen.  
 

 
 

   Zelfs vanuit het Westen van het land waren er vanuit de TTO  twee leden van de regio West helemaal 

naar Brabant afgereisd om deze avond bij te wonen. 

Dick en Jan fijn dat jullie de moeite hebben willen nemen om naar het Brabantse te komen. 



Voor wie er niet bij zijn geweest en toch nieuwsgierig zijn wat er allemaal te zien is geweest, ga naar 

youtube, toets in autofriedhof kaufdorp en je krijgt te zien wat er allemaal heeft gelegen of soms nog 

ligt aan automobielen, soms midden in de natuur.   

De komende praatavonden zullen zoals gebruikelijk weer op de eerste donderdag van de maand 

worden gehouden. 

 

En ja, op 28 april is het weer zover, de “Zeelandrit”. 

Er hebben zich al 15 auto’s ingeschreven en het beloofd dus weer een mooie stoet MG’s te worden 

door het Zeeuwse. 

Net als vorig jaar willen we voor diegene die daar interesse in hebben weer met een groep auto’s 

samen rijden en vertrekken vanaf  het  Van der Valk Hotel Gilze Rijen. Adres; Klein Zwitserland 

8 , Gilze gelegen langs de A 58 Tilburg - Breda.  

We worden verwacht om 09.45 uur in Hoogerheide en gezien het feit dat het toch zeker een uur rijden 

is naar Hoogerheide dienen we om uiterlijk 08.45 uur vanuit Gilze te vertrekken. 

Als diegene die mee willen rijden in de “MG” colonne nu ervoor zorgen dat ze om 08.30 uur op de 

parkeerplaats staan van het van der Valk hotel dan kunnen we tijdig vertrekken en hebben we 

eventueel nog een kwartiertje speling voor “onvoorzien omstandigheden”.  

Diegene die mee willen rijden vanuit Gilze, doe even een mailtje naar Henk of mij dan weten we op 

wie we eventueel nog even moeten wachten en anders kunnen we vertrekken als we compleet zijn. 

Ik zal de uitnodiging van Stan er nog als bijlage bijvoegen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes  

Henk & John 
 

 


