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Beste MGTTO-ers,

De jongste covid-maatregelen gaan ons helaas ook niet ongemerkt voorbij. De
jaarvergadering van de regio Brabant-Zeeland wordt verplaatst naar donderdag 16
december. Ook het jaarlijkse diner dat voor 10 december stond gepland schuiven we door
naar een later tijdstip. Een definitieve datum maken we zo snel mogelijk bekend.
Het bezoek aan het DAF-museum in Eindhoven is gelukkig nog wel doorgegaan. Zo’n 20
leden hebben er een interessante middag gehad. Na de ontvangst met koffie was er een
rondleiding met gids, waarbij de hele geschiedenis van Daf vanaf 1928 tot nu aan bod
gekomen is. Naast de bekende in productie genomen vrachtwagens en personenauto’s zijn
er ook veel prototypes en experimentele modellen te zien, zowel van de wagens als van
onderdelen als motoren, assen en chassis .In het museum is ook een expositie ingericht ter
gelegenheid van de honderdste geboortedag van Giovanni Michelotti. Deze heeft een
belangrijke hand gehad in de vormgeving van verschillende Daf personenwagens zoals de
44,55 en 66. Daarnaast leverde hij ontwerpen voor veel andere merken zoals voor de BMW
700 en voor Triumph, waarvoor hij jarenlang de vaste stylist was. De Herald, de TR4 en TR5,
de Spitfire en GT6 alsmede de Dolomite, de 2000 en 2500 en de Stag zijn allemaal van zijn
hand. Daarnaast zijn een aantal studiemodellen die een echte productie niet hebben gehaald
tentoongesteld. Een mooi voorbeeld is de beroemde strandauto die een tijd gebruikt is in het
zomerverblijf van het koninklijk huis.

Agenda jaarvergadering 2021
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Opening.
Terugblik op 2021 met een kort filmpje.
Regiozaken en wensen.
Vaststellen praatavonden 2022.
Pauze.
Vaststellen ritten 2022.
Overige evenementen 2022.
Rondvraag.
Sluiting.

2021
datums

Praatavonden

16 december jaarvergadering

Terugkijken op 2021 en presentatie van het
jaarprogramma 2022

Evenementen
datums

Brabant/Zeeland
omschrijving

2021
uitvoering

Nog niet bekend

Jaarlijks MGTTO diner

Auto Salon Doornhoek Zijtaart

Groetjes,
Walter, Adrie en Hans

