
                                                                                                        

          
 

                                                                                                                                                               
                                                           

 
Nieuwsbrief nr. 3/2015 

 
 

Op zaterdag 15 augustus 2015 was er weer een regio-evenement dat werd georganiseerd door Henry 

en Marlies Hebels. Vanaf Best zijn wij met een aantal auto’s om stipt 08.30 uur vertrokken naar 

Lichtenvoorde, een mooie tocht via Duitsland. Onderweg sloot nog een MG TD bij de colonne aan. 

De rit ging door een mooi landschap en het weer was prima. 

 

Na twee en een half uur arriveerden wij bij het doel van die dag de firma  Omixx Starcraft BV. 

 

                                                   
 

Daar was de familie Bronkhorst al aanwezig en Dick en zijn twee zonen hadden een  mooie 

vooroorlogse MG op de rollerbank klaar staan. 

 

                    
 

We werden allerhartelijkst ontvangen door de eigenaar Hans en zijn vrouw Kitty, waarbij wij ook 

meteen werden voorzien van koffie met bijbehoren. 

                                                           
Als je wilt zien wat voor moois er al heeft gestaan op die rollerbank in Lichtenvoorde moet je maar 

eens naar  www.onixx.nl gaan. Op die website staan mooie foto’s van schitterende klassiekers tot 

moderne race auto’s, allemaal te gast geweest bij Hans.   
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Het is ook prachtig om te zien hoe iemand met zoveel passie kan vertellen over zijn vak en zijn 

bedrijf. Hans kon blijven vertellen, tot zijn vrouw hem kwam vertellen dat de lunch klaar was en dat 

het tijd was om te eten. Het vlees op de barbecue was gereed en er kon gegeten worden. Ook dit was 

allemaal prima voor elkaar. 

De dag vloog om, we waren met een groep die niet te groot was en hebben alles wat er te zien en te 

horen was dan ook goed kunnen volgen. 

Jan Mimpen was heel creatief geweest en had een mooi aandenken in elkaar geknutseld dat door Ans 

aan Hans en zijn vrouw werd overhandigd. Hans zei dat dit een ereplaatsje zou krijgen boven in zijn 

collectie. 

 

We willen  namens de regio Henry, Marlies,  Hans en Kitty dan nog eens hartelijk bedanken voor deze 

prima verzorgde dag. 

 

                                              
 

 

Nog even een opmerking voor de praatavond van september. 

We hebben dan een bijzondere gast op die praatavond en wel John Bekker. 

Voor de oude leden is het een bekende naam, de leden die nog niet zo heel bekend zijn met de 

geschiedenis van de TTO, die zullen zeggen wie is dat, John Bekker. 

Ik zal een tip van de sluier oplichten. Het is een  van de leden van de TTO van het eerste uur, Het is 

een man die de halve wereld zowat heeft bereden in zijn MG TD, waaronder een tocht door de Sahara, 

En over die tocht door de Sahara komt John vertellen met de daarbij behorende beelden, die hij mee 

zal brengen. Het zal dus weer een bijzondere praatavond worden. Jullie zijn  in ieder geval van harte 

welkom.  

 

Groetjes, 

Henk & John   

 



 
 
 


