MG kids
Ergens moet je ermee in aanraking komen, het MG-virus, heel wat onschuldiger dan
het coronavirus waarmee we nu al zolang geconfronteerd worden. De één ziet zijn
favoriete MG gewoon op straat staan, de ander heeft een buurman met een auto van
dit merk en weer een ander wordt er gewoon mee grootgebracht. In dat laatste geval
raak je er niet mee besmet, maar is het bijna aangeboren.
Bij MGTTO-bijeenkomsten zie je dan ook opa’s en oma’s die hun best doen om hun
kleinkinderen alvast in een MG te laten rijden. Jong geleerd, is oud gedaan …
Speelgoed voor kleine en grote jongens!

De blauwe was voor Thijs, de kleinzoon
van Theun en Wilma van der Heiden.
De groene was voor Ebel, de kleinzoon van Kick en Irene Fakkeldij.
Men zegt dat er opa’s zijn die al een auto gebouwd hebben terwijl ze nog niet eens
weten of het wel een jongetje wordt …
Er zijn ook andere manieren om je voorliefde voor MG aan te geven. Berend van den
Broek bijvoorbeeld, al 45 jaar lid van MGTTO: hij heeft twee “MG kids”.
De voorzitter vertelt:
Berend is geen onbekende in onze MGTTO vriendenclub. Hij heeft 10 jaar in het bestuur gezeten
en zijn liefde voor ons merk MG gaat heel ver. Zo heeft zijn zoon de naam Martijn Gijs gekregen en
gaat dochterlief door het leven als Barbara, samen MGB.
Tijdens zijn studie in Amsterdam was Berend al aan het merk MG verknocht. Zijn grootvader had
hem ooit als cadeautje wat aandelen Kon. Olie gegeven (grootvader had een vooruitziende blik)
ter waarde van HFl.2500.--. Deze aandelen heeft hij uiteindelijk in overleg met grootvader
verzilverd. Voor de in Amsterdam woonachtige student kon een MG TC niet uitblijven. Wat zal
Berend een bekijks hebben gehad in die jaren en waarschijnlijk tot aan de dag van vandaag.
In de afgelopen jaren heeft de MG passie bij hem een behoorlijke impact gehad, aangezien hij
inmiddels over diverse types beschikt, zoals een TD, YT, SA en een L.
Naast zijn hobby voor MG’s speelt Berend tennis en is hij ook vaak op de golfbaan te vinden. En
Als u nog op zoek bent naar een belastingadviseur, dan kunt u hem altijd even bellen,
want Berend is nog actief aan het werk!

De foto hiernaast werd gemaakt tijdens een
rally waaraan Berend deelnam.

