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           Beste MGTTO-ers, 
 
Een korte nieuwsbrief deze keer. 
 
Op onze praatavond van 6 oktober hebben Ard en Arnoud op de Weegh een lezing 
gehouden naar aanleiding van het verschijnen van hun nieuwste boek, "Schlumpf, De affaire 
achter de mooiste autocollectie ter wereld". Hierin wordt de ondergang van het 
textielimperium en de beroemde autocollectie van de gebroeders Fritz en Hans Schlumpf  nu 
eens van de andere kant belicht. In de tot nu toe gepubliceerde boeken en artikelen is de 
insteek dat de autocollectie betaald werd uit het bedrijfsvermogen en dat mede door deze 
dure hobby de textielbedrijven ten onder zijn gegaan. Ook de Franse overheid heeft hierbij 
een dubieuze rol gespeeld. Vader en zoon Op de Weegh tonen in dit boek met behulp van 
originele documenten en getuigen dat deze zaak waarschijnlijk toch wat anders ligt. 
Na zoveel jaar is de zaak is nog steeds aktueel. 
 
 

 



   
 
 
Nieuw lid 
 
We hebben er weer een nieuw lid bij: 
het is Hugo van Zon uit Berkel Enschot. Hugo heeft een TF. 
Wij wensen hem hartelijk welkom, en hopen hem binnenkort persoonlijk te kunnen begroeten 
op een bijeenkomst. 
 
De eerstvolgende praatavond is op 3 november. Er is nog geen invulling voor het flitspraatje. 
Heeft een van jullie nog een idee? Zo ja, graag melden bij Walter Jacobs. 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vervalt de jaarvergadering van 1 december, en wordt 
deze samengevoegd met de nieuwjaarsbijeenkomst van 5 januari. 
 
Eindejaarsdiner 
 
Na 2 jaar afwezigheid door Covid-perikelen is er dit keer weer een eindejaarsdiner op 9 
december. We hebben een nieuwe kok in de arm genomen, aangezien de kok van 
voorgaande edities, Ruud, het vanwege gezondheidsproblemen moet laten afweten. 
Binnenkort ontvangen jullie de officiële uitnodiging. Uit praktische overwegingen is het 
maximale aantal deelnemers 36 personen, en vol = vol. 
 
  
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 Praatavonden 2022 
datums omschrijving uitvoering 

3 november “flits” praatje. Nog in te vullen 

1 december Jaarvergadering Vervalt!!Deze avond wordt gecombineerd met de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2023 

 Praatavonden 2023 
5 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Gecombineerd met de jaarafsluiting 2022 

   

Ritten en 
evenementen   

   Brabant/Zeeland  2022 

datums omschrijving uitvoering 
9 december Jaarlijks MGTTO regio  

Brabant/Zeeland  Diner 
Autosalon Doornhoek in Zijtaart. 

   

         Selectie   Overige                             belangrijke Datums    2022 

datums omschrijving uitvoering 
23 oktober  British Car Club Day Houten 
26/27 november Eelde Classics Flowerdome Eelde 


