
                                                                                                        

          
 

                                                                                                                                                               
                                                           

 
Nieuwsbrief nr. 4/2015 

 
Begin oktober 2015 had Regio Brabant alweer 2 evenementen achter de rug. Op 1 oktober was er de 

praatavond waar we John Bekker te gast hadden die ons op een leuke manier zijn avontuur door de 

Sahara liet zien.  

 

                                                       
 

Op 4 oktober was er de laatste landelijke rit en ook dit mag een geslaagd evenement worden genoemd. 

 

                                                         
 

Oktober is een maand in onze regio waar het een en ander gebeurt. Dit alles is  niet mogelijk zonder de 

mensen die hier vrijwillig hun tijd en energie in willen steken. 

Eerst de mensen die naar de praatavonden toe komen om een praatje te houden over hun  specialiteit, 

avontuur  of  hobby, om zo  de praatavonden meer inhoud te geven. En hiervoor soms de nodige 

kilometers moeten. maar ook willen maken. 

 

Dan Rianne en Walter die ook dit jaar de landelijke rit wederom op een voortreffelijke wijze hadden 

georganiseerd. Ze hebben koste noch moeite gespaard om er weer een geslaagd evenement van te 

maken. Rianne en Walter, namens de MGTTO hartelijk dank. 

 

En  niet te vergeten de familie van Grinsven. 

Zonder hen had onze regio niet de beschikking over een fijne locatie waar wij onze activiteiten  

kunnen houden. En het is niet alleen de mooie locatie. Harry en Bea stellen altijd alles in het werk om 

activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de praatavonden staat er altijd iets extra’s op de tafel 

voor bij de koffie. Soms door Bea zelf vers gebakken.    

En we hebben, indien nodig, de beschikking over een computer met beamer en een geluidsinstallatie. 

Zelfs voor de praatavond van John Bekker zorgde Harry ervoor dat we de beschikking hadden over 

een heuse diaprojector. Die hij vanaf de zolder heeft moeten halen en schoon heeft moeten maken. 

Maar op de avond dat wij dat apparaat nodig hadden stond hij er en mochten wij hem gebruiken. 

Wij ( Henk & John) willen de familie van Grinsven namens de regio hiervoor ook hartelijk danken 

 

 

Groetjes, 

Henk& John   
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