
                                                                                                        

          
 

                                                                                                                                                               
                                                           

 
 

Nieuwsbrief nr. 5/2014 
           

 

  

Beste MGTTO-ers, 

 

           
Hier een nieuwsbrief over de afgelopen maand en de komende maand. 
Op de laatste praatavond hebben we Wiard Krook als gast mogen verwelkomen en die heeft op 
ludieke wijze ons het een en ander laten zien van zeldzame MG’s en prototypes waarvan we ons 
soms gelukkig mogen prijzen dat zij het productiestadium nooit hebben gehaald. 
Maar ook auto’s waarvan het zeer jammer is dat het bij dat ene exemplaar is gebleven. 
Wiard, nog bedankt voor deze leuke avond.   
 

                                                      
 

 
Op zondag 23 november zijn Ans en Jan Mimpen in Zijtaart en hieronder de informatie die wij 
vandaag van hen hebben gekregen: 

  
Volgende week zondag  23 november staan wij met de Clubwinkel in Autosalon Doornhoek te 
Zijtaart. Van 10.30 - 16.30 uur zijn alle MG-liefhebbers welkom en is het, behalve dat het 
een leuk trefpunt is, ook een mooie gelegenheid  om Sint- en Kerstinkopen te doen. 
Groet van Jan en Ans Mimpen. 

 
December heeft ook nog het nodige te  bieden. 
Op de volgende praatavond hebben we iemand die een demonstratie zal geven in het reinigen van 
een auto zowel aan de buitenkant als het interieur zonder gebruik te maken van chemicaliën: 
 
“De AiO Thermocleaner is een revolutionair nieuwe oplossing voor de reiniging van uw auto. Door gebruik van 
de nieuwste technologieën reinigen wij uw auto van zowel binnen als buiten door enkel gebruik van kraanwater 
zodat er geen bijtende chemicaliën meer aan te pas komen. Toch reinigt de Thermocleaner grondig en zonder 
enige moeite de meest hardnekkige zaken. Smerige velgen of plekken in welke bekleding dan ook zijn geen 
enkel probleem voor dit apparaat. De perfecte verzorging voor uw klassieke schoonheden. Daarnaast is de 
Thermocleaner ook zeer geschikt voor het huishouden zodat de auto zeker niet zijn enige functie zal zijn. Laat u 
verrassen!” 
Met vriendelijke groet, 
Joost van Os 

 

Groetjes, 

Henk& John   
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