Appeltaart
Heb je gisteravond ook gekeken en geluisterd naar de persconferentie over het
vervolg van de corona-maatregelen? Nog steeds zoveel mogelijk thuisblijven, de
anderhalve meter afstand aanhouden en geen evenementen tot september Je mag
wel weer naar de tandarts, maar of je daar nu zo blij van wordt?
Tijd voor iets leuks dus! Het hele land kan profiteren
van een verse appeltaart uit de Betuwe; hij wordt
gewoon bij u, bij uw buren of bij een zorgzaam
familielid in de brievenbus gedeponeerd.
Het bekende bakkersgeslacht Bouman uit Beesd
(opa en oma schillen elke ochtend de biologische
appels) staat garant voor deze vrolijke noot in een
benarde tijd. Een vers en gezond product, oma’s
brievenbus appeltaart, goed verpakt, gaat niet
kapot als hij op de grond ploft …
Kijk voor dit bijzondere idee op de website
www.bakkerijmargriet.nl

Het ziet er naar uit dat de MGTTO-evenementenkalender dit jaar niet gebruikt gaat
worden. Dat is jammer maar we moeten het er maar mee doen. Wellicht biedt
versoepeling van de maatregelen wat later in de tijd nog een mogelijkheid. We
wachten het af en houden u zeker op de hoogte.
We moeten ook afwachten hoelang we nog met het plaatsen van blogs zullen
doorgaan, want wat kun je nog vertellen? In ieder geval hebben we de telefonische
gesprekjes van de voorzitter met onze leden.
Maak vandaag kennis met
George Alkemade, ooit
begonnen met een MGB.
Zijn zwager had een Morrisje uit
de jaren ‘30. Toen George de 40
jaar aantikte, werd besloten om
een MG TD (1950) aan te
schaffen. De restauratie heeft
uiteindelijk twee jaar geduurd. Na
de restauratie heeft zijn vrouw de
kleur mogen bepalen en zie op de
foto het resultaat. De MG TD
heeft vele continenten bezocht
o.a. Texas en de Antillen. Op dit
moment wordt hij weer rijklaar gemaakt om straks weer veilig de weg op te kunnen.
Naast zijn passie voor MG heeft George nog andere hobby’s: hij is een actieve
Catamaran zeiler op de Noordzee en hij beoefent ook de golfsport op golfclub
“Liemeer”. Wil je nader met George kennismaken, de contactgegevens van alle
leden vindt u op de website!
Ga met dit mooie weer gewoon een rit maken in uw MG en blijf vooral gezond!

