
Corona outfit 

 

Leuk dat jullie zo nu en dan eens op de website kijken en een blog 
lezen (113 bezoekers in de afgelopen week) maar nog leuker als er 
wordt gereageerd, als je ons laat weten wat je in al die vrije tijd aan 
het doen bent. In de tuin gewerkt, je huis opgeruimd, de kozijnen 
geschilderd, of zoals Stanley Daamen een proefrit met je MG 
gemaakt. En weer staat de Betuwe centraal … 
Stanley is bekend van zijn artikelen Vips in MG’s die in Square 
Front verschenen. Vandaag is hij zijn eigen “vip in MG”. 
 

Hallo MG vrienden ..!        

Wat een toestand in de wereld met dat Corona of Covid 
19 gedoe. Het is zo ongrijpbaar dat je het niet eens in 
je motorblok kan gieten, dan zou het misschien wel 
verbranden. Maar om het lange thuiszitten te ontvluchten 
zijn we toch maar een keer met de MG TC gaan rijden, 
want die stond ook al een half jaar in de garage te 
grommen: hij wilde weer naar buiten. 

Nadat ik deze winter eerst de kabelboom, 
de ampèremeter en de achterwiellagers gereviseerd had, 
werd het tijd voor een eerste proefrit. Het weer speelde al 
weken lang goed mee, dus moesten wij alleen bedenken 
waar we naar toe wilden rijden. 

e kust is voor ons toch net iets te ver vanuit het oosten en de Posbank werd zo druk bezocht dat men 
daar al wegen had afgesloten. 

Toen dacht ik aan de Betuwe, de MGTTO kersenrit is misschien pas begin juli als alles dan weer een 
beetje normaal is. Maar de kersenbomen staan nu v, l in bloei en dat is misschien nog wel mooier dan 
als de kersen eraan hangen. Dus richting Tiel Maurik Buren en verder langs de Linge gereden tot bij 
het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Daar was het overigens best gezellig, de 
landgoedwinkel was geopend en je kon er koffie met gebak kopen. Dat hebben we buiten aan één van 
de picknicktafels in de zon geconsumeerd, dus voor het eerst in zes weken buiten de deur gegeten. 

Het rijden over de dijken was prachtig want alles was fel geel van kleur door de koolzaadplanten die 
daar nu volop bloeien. Opvallend was dat bijna alle ooievaarsnesten goed bezet waren, dus moeten 
we rekening houden met een Corona geboortegolf.  
Bij de opritten van de dijken stonden al waarschuwingsborden dat de dijken bij teveel drukte 
afgesloten werden voor gemotoriseerd verkeer. Dus houd daar rekening mee als jullie ook op pad 
gaan, en neem net als ik voor de zekerheid je Corona outfit mee. 

Blijf gezond, groet, 
Stanley Daamen   

 


