Siemon
Vandaag kunt u kennismaken met Siemon Scheltens, MGTTO-lid sinds maart 1990.
Misschien nog niet zo bekend, maar daar komt nu verandering in.

Interview dd.27-03-2020
De voorzitter belt naar Siemon met de vraag: waarom een MG en hoe ben je aan de TA
gekomen?
De telefoon gaat over en Siemon’s vrouw neemt op. Ja, Siemon is thuis maar hij zit in de
schuur. Na enkele minuten krijg ik Siemon aan de lijn en ik leg hem uit waarom ik hem bel.
Hij is meteen bereid om zijn verhaal te doen.
Hij had ooit iemand met een excentrieke hoed op in Soest in een MG zien rijden. Dat vond hij
wel wat. Engelse auto’s waren toentertijd al in gebruik bij de familie, o.a. merken als Austin
en Morris. In dat jaar was Siemon na zijn diensttijd in de avonduren actief als rijinstructeur.
Tijdens een les waarbij de leerling moest inparkeren, viel zijn oog op een MG.
Hij was blij verrast want er stond een bord “te koop” op met een vraagprijs van Hfl.700.-.
Siemon belde dezelfde avond zijn vader op en vroeg hem de MG te kopen.
Na de laatste autorijles reed hij naar huis in Baarn en tot zijn verbazing stond de MG TA Al
op het erf.
Vanaf dat moment heeft de MG TA diverse onderkomens gehad o.a. een varkenshok en de
laadbak van een vrachtwagen. Na 10 à 12 jaar is gestart met de restauratie, die tot op de
dag van vandaag nog afgerond moet worden.
Siemon heeft er nu meer tijd voor, want tijdens zijn actieve loopbaan in eerste instantie als
monteur bij een transportbedrijf en later als wagenparkbeheerder kwam het er niet van.
Naast de TA heeft hij ook nog een B waarmee hij samen met zijn echtgenote regelmatig een
ritje maakt. Op de laatste vraag of hij nog meer hobby’s heeft, was het antwoord kort maar
krachtig: mijn vrouw.
Morgen is het Pasen, ondanks alle beperkingen wensen wij u mooie dagen!

