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           Beste leden, 
 

Het bestuur van de regio Brabant Zeeland wenst jullie allemaal een mooi 2022 met 
365 spiksplinternieuwe dagen, om te genieten van mooie ritten en gezellige 
bijeenkomsten zonder al te veel restricties en met meer mogelijkheden. 
.  
 

 

 

 
 
 
Hieronder vinden jullie de kalender (onder voorbehoud) voor 2022 

Door de nog steeds voortdurende onzekerheden hebben we besloten om het 
jaarlijkse diner dat oorspronkelijk gepland stond voor 10 december 2021, en  al 
verplaatst was naar 28 januari, helemaal te laten vervallen. 
 
 



 
 

 
 

 

 Praatavonden 2022 

datums omschrijving uitvoering 

6 januari Nieuwjaars bijeenkomst 

en jaarvergadering 

Gezamenlijk een toast uitbrengen op het nieuwe 

jaar 2022.  Gaat niet door i.v.m,. Corona 

3 februari  “flits” praatje. Martin van der Pluijm: Mijn stage in het zware 

transport. 

3 maart Lezing en demo  
Meguiar’s poetsmiddelen  

Lezing en demo over  auto onderhoudsmiddelen 
van  Meguiar’s. Hoe en met welke middelen  
verkrijg je een optimaal  resultaat, en misschien 
krijg je wat meer inzicht in de diverse producten.  

7 april “flits” praatje.  Jos Kroon. Diverse aanpassingen aan zijn TD 

XPEG motor. 

5 mei “flits” praatje. Cees van Rijckevorsel, over zijn ervaring met het 

rijden op Zandvoort  met zijn MG PA en zijn 

lidmaatschap bij de HARC. 

2 juni “flits” praatje.  Als voorbereiding op de landelijke “De Patronen 

rit” vertelt Rosemarie Habraken iets over 

schietsport als hobby.  

7 juli “flits” praatje. Mark van Broekhoven FSS vertelt iets over een 

vernieuwde en betere manier om een eventuele 

brand in onze oldtimers snel te blussen. 

4 augustus “flits” praatje. Nog in te vullen. 

1 september Rondleiding tuin Bea 

van Grinsven 

Uitleg en rondleiding door de bijzondere tuin van 

Autosalon Doornhoek te Zijtaart. 

6 oktober Lezing “verborgen 

schoonheden” 

Arnoud op de Weegh een in Zijtaart nog niet 

gegeven lezing over “slapende schoonheden”. 

3 november “flits” praatje. Nog in te vullen. 

1 december jaarvergadering Terugkijken op 2022 en presentatie van het 

jaarprogramma over 2023. 



 

 
 

 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 

Ritten en  

evenementen   

   Brabant/Zeeland  2022 

datums omschrijving uitvoering 

21 mei Zeelandrit    Stan Wullems 

6 juni 

2e pinksterdag 

Landelijke  “De Patronenrit” Marie en Rosemarie Habraken 

Bert en Els Robben 

17 juli Regiorit  Jos Mouwen 

14 augustus Maas en Duinen   Hans v Wanrooij 

4 september Gevangenisrit   John Verharen 

? oktober  Bezoek aan een restauratiebedrijf  

9 of 16  december Jaarlijks MGTTO regio  

Brabant/Zeeland  Diner 

Autosalon Doornhoek te Zijtaart. 

         Selectie  overige                           belangrijke datums    2022 

datums omschrijving uitvoering 

 9 januari  Onderdelen dag  Houten.   

Gaat niet door i.v.m,. Corona 

27 februari Alg leden vergadering  Eck en Wiel 

12/13 maart British Car & Lifestyle Rosmalen 

23/27 maart Techno Classica Essen Duitsland  

1 mei Landelijke rit Zuid Regio TTO Zuid 

26 juni Britsh Autojumble Waalwijk 

26 juni-1 juli Event of the year Belgie 

29-31 juli MGTTO South weekend Regio TTO Zuid 

3 juli Landelijke Kersenrit Regio TTO oost 

5-7 augustus  Shloss Dyck  Duitsland 

28 augustus Borderline Regio TTO Zuid 

10-11 september Octagon tour 2022  

08-11 september Inter Classic Maastricht 

   


