
                                                                                                        

          
 

                                                                                                                                                               
                                                           

 
Nieuwsbrief nr. 1/2015 

 
Beste MGTTO-ers, 

 

Voor het seizoen 2015 heeft de regio Zeeland/Brabant een aantal, voor deze regio, noviteiten op het 

programma staan. Waarin de maand april al start met een druk programma. 

 

Op dinsdag 7 april is er een praatavond waarop wij een gastspreker hebben die ons het een en ander 

komt uitleggen over het NCAD.  (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) 

Dit is in samenwerking met de Aado en wordt georganiseerd door Harry. 

Dus de praatavond is in april op dinsdag 7 april en niet op donderdag 4 april. 

 

Op zaterdag 18 april is er een regiorit die wordt uitgezet door Jan Carel; 

Wat de rit precies in gaat houden is nog niet bekend, maar Jan Carel liet iets los in de trend van: er zijn 

nog zoveel mooie onverharde en goed begaanbare paden in Brabant. We wachten af en laten ons door 

Jan Carel verrassen. Verdere bijzonderheden volgen nog.  

 

De week erop en wel op 25 april is er wederom de Zeelandrit.  

Dit is een rit die je een keer moet hebben gereden als je bij de regio Zebra hoort en waarnaar iedereen 

die hem al eens gereden heeft het jaar daarop weer naar uitkijkt. 

Hij wordt georganiseerd door Stan Wullems en Stan krijgt het elk jaar weer voor elkaar om ons toch 

weer iets van Zeeland te laten zien, wat de meesten van ons nog nooit gezien hadden.  

 

In het weekend van 29-30-31 mei 2015 staat er voor onze regio een weekend op stapel wat wordt 

georganiseerd door Henry en Marlies Hebels. 

Alle bijzonderheden vindt je verderop in deze nieuwsbrief.  Henry heeft alles zo aangeleverd dat ik het 

verder alleen hoefde te knippen en te plakken, 

 

8 augustus Onixx Starcraft Lichtenvoorde.  

Ook dit evenement wordt georganiseerd door Henry en Marlies Hebels. 

Alle bijzonderheden vindt je ook hierover verderop in deze nieuwsbrief 

 

 

 

 

 
MG T Type weekend 29-30-31 mei 2015 HOTEL BERLINER HOF in Lennep 

 (www.berlinerhof-remscheid.de) 

Aankomst Vrijdag 29 mei 16.00 uur Vertrek Zondag 31 mei. 
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De eigenaren Uschi en Manfred zijn MG liefhebbers en bezitten een MG TC, MG YB en 

MGB GT. Zij organiseren ieder jaar de MG Sommertreff voor MG Y bezitters. Begonnen met 

4 MG's en na 5 jaar 16 MG 's uit Duitsland, Nederland, Luxemburg, Engeland 

en Denemarken. 

 

ONS PROGRAMMA: 

Vrijdag v.a.16.00 uur gezellig een drankje in de lounge van het hotel. 

's Avonds diner in een nabij gelegen restaurant 

Zaterdag na het ontbijt een toertocht door het Bergisches Land met een lunch tijdens 

de tussenstop. 's Avonds een buffet diner in het hotel. 

Zondag na het ontbijt rijden we binnendoor naar het Rosengart Museum ( Rosengart is een 

automerk ) in Bedburg. Dit ligt op de route binnendoor naar Nederland. Zondags morgen 

komen daar diverse oldtimer liefhebbers bijeen. 

Daarna kan ieder zijn eigen weg richting huis gaan. 

Prijs per persoon 125.00 Euro 

Inbegrepen 2x hotelovernachting met ontbijt, lunch tijdens de toertocht Zaterdag, dinerbuffet 

Zaterdag en alle drank ( koffie, thee, wijn, bier en fris ) in het hotel. 

Het diner Vrijdagavond en de drank tijdens de lunch zijn voor eigen rekening. 

Er is een overdekte bewaakte parkeergarage op loopafstand. 

Er zijn 11 2 persoonskamers en diverse 1 persoonskamers dus schrijf z.s.m. in. 

Inschrijven via email: m.hebelswijnhoven@upcmail.nl ( evt met dieet vermelding) 

Na inschrijving ontvangt u een email met een bankrekeningnr. voor een aanbetaling van 25.00 

Euro p.p. 

(Henry en Marlies Hebels Tel: 0651171286) 

 

 
 

Zaterdag 8 augustus naar Onixx Starcraft in Lichtenvoorde ( www.onixx.nl) 

Onixx heeft een rollenbank waar auto's optimaal afgesteld kunnen worden. 

Veel klassieke rallyrijders ( oa Mille Miglia) laten hun auto hier afstellen. 

Vorig jaar ben ik met de Duitse MG pre war en T type club daar geweest en dit was een 

succes. 

Mijn idee is om op Zaterdag morgen binnendoor via Duitsland naar Lichtenvoorde te rijden 

en enkele auto's op de bank af te stellen. 

Voor een lunch en een drankje wordt gezorgd. 

(Henry Hebels) 

 

 
Groetjes, 

Henk & John   


