
Ja, met Cootje .. 
 
 
Deze keer ging de voorzitter in gesprek met een vrouwelijk lid van MGTTO, De titel 
hierboven geeft het begin van het gesprek aan. Een gesprek dat gezellig lang 
duurde, want Cootje Schuitema kan veel vertellen. En hoe dat gesprek verliep?  
 
 

Hallo, je spreekt met Patrick Roosen. 
Met wie? 

Met Patrick Roosen, voorzitter van de 
MGTTO vriendenclub! 

Oh,  wat vind ik dat leuk! 
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   Nadat Patrick had uitgelegd, wat de bedoeling van het 
telefoontje was, wilde Cootje haar verhaal wel doen: zij was 20 lentes jong toen ze haar toenmalige 
vriendje leerde kennen. Hij was 24 jaar en ze woonden allebei in Wassenaar. 
Haar vriendje, die uiteindelijk haar man werd, had in die jaren al een MG TD. Kort na de aanschaf van 
de TD, gaf hij toch de voorkeur aan een TC. Hij kocht die auto in die jaren voor Hfl. 900.-- 
Haar kennismaking met de man van haar leven dateert uit de jaren 1970-1971. 
Zij was uitgenodigd door een vriendin, die veel “MG jongens” kende uit die omgeving. Dus tijdens het 
etentje stond er wel een 10-tal van die mooie MG’s voor de deur. 
Zij zijn uiteindelijk getrouwd in 1972 in de “beruchte” TC, die zij pas twee jaar geleden van de hand 
deed. De kinderen reden er van tijd tot tijd in, maar het was geen blijvertje! Het enige wat ze nog van 
de TC heeft, is een mooi schilderij (Gie Goyvaerts juli 1998) dat aan de muur in huize Schuitema prijkt 
en … haar contact met de MG-dames uit die tijd. 

 
 
Cootje is geen onbekende in Wassenaar, 
want na haar huwelijksreis in 1972 is ze 
begonnen als secretaresse van burgemeester 
Staab, de opvolger van burgervader 
Geertsema.  
En nu nog steeds is zij nauw betrokken bij de 
MGTTO vriendenclub, ondanks het feit dat ze 
geen MG meer heeft. Cootje zou het leuk 
vinden om (als we weer een keer een rit 
hebben) met iemand uit de buurt mee te 
kunnen rijden. Dus MG-vrienden uit de regio 
Wassenaar/Kennemerland: vergeet Cootje 
niet! 
Je vindt haar in de ledenlijst. 


