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 Beste MGTTO-ers, 
 
Behalve over de praatavond van 1 oktober zijn is er over de afgelopen maand  
weinig nieuws te melden. 
Er was een mooie opkomst, en Harrie en Bea hadden als gewoonlijk alles in het werk 
gesteld om de bijeenkomst Covid-proof te maken, met een vaste looprichting en 
tafels voor maximaal vier personen. In verband met de toen geldende regels werd de 
avond al om 10 uur afgesloten.  
Jos Kroon hield een goed voorbereid en mooi uitgevoerd "flits"-praatje over een 
derde remlicht op zijn TD. Voor degene die er niet bij was heeft Ad Sars een kort 
verslag gemaakt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steeds meer T-types zijn door hun eigenaren uit veiligheidsoverwegingen voorzien 
van een 3e remlicht. Je ziet ze gemonteerd in de meest verschillende uitvoeringen. 
Maar in dit geval verbaast Jos ons met een primeur:  

Een oplichtend MG-logo in de vleugelmoer van zijn reservewiel! 
Je moet er maar opkomen. 
Een prachtig filmpje laat zien hoe de letters MG middels een waterjet, met ca 3800 
bar haarscherp uit de messing vleugelmoer worden gesneden. 
Tenslotte heeft Jos verlichting aangebracht achter de met rood kunststof (afkomstig 
van een gevarendriehoek) ingelegd logo. Een verbluffend eindresultaat. 



Een zelf ontworpen afneembaar windscherm voor zijn TD is nog zo’n inventief idee: 
Een laser gesneden dubbellaags frame met daar tussen 6 lagen horrengaas en met 
een laser gesneden MG logo als inleg. 
Naar zijn eigen zeggen komt Jos uitgerekend 's nachts op zijn beste ideeën. 
Wanneer slaap jij eigenlijk Jos?! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Carel Teding vroeg op de praatavond van 1 oktober even het woord om een 
discussie los te maken over de mogelijkheid om CO2 neutraal te rijden.  
Hij wees ons op een  mogelijkheid om hier iets aan te doen. Onze MG's worden er 
niet schoner van, maar voor de buitenstaander en ons imago van vervuiler is het wel 
een verbetering. 

 
Je dient hiervoor wel over een AirMiles-account te beschikken. 
Het werkt als volgt: 

 
- Ga naar de Air Miles site en log in,  
- ga onder aan de site bij partners en klik op Shell. 

 
Halverwege de site zie je Shell & Me  

 

- Hier klik je op Mogelijkheid om   CO2-neutraal te rijden  
- Bij ACTIVEER COMPENSATIE klik je op ACTIVEREN 
 
Wat gebeurt er als ik bevestig? 
 

Wanneer jij je aanmeldt voor compensatie AAN betaal je bij Shell automatisch 1 cent 
extra per getankte liter brandstof waarmee je de CO2-uitstoot van de verbranding 
van de brandstof in je motor kunt compenseren. Shell compenseert vervolgens de 
CO2-uitstoot vanaf de winning van ruwe olie tot aan de benzinepomp. Voor een 
gemiddelde tankbeurt van bijvoorbeeld 30 liter betaal je € 0,30 extra. Met de bijdrage 
ondersteunt Shell internationale CO2-compensatieprojecten.  
Tank je Shell V-Power Dan betaalt Shell de volledige CO2-compensatie van de 
getankte liters voor jou. 
 

Wil je compensatie AAN later weer uitzetten? Dit kan via de Air Miles app of 
via je Mijn Air Miles account. 

 
Nogmaals onze MG worden er niet milieu vriendelijker door, maar voor de 
publieke opinie en ons imago is het een stuk beter, zeker als er een sticker 
komt met: 

DEZE WAGEN RIJDT CO2 NEUTRAAL 
 

▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de aangepaste agenda. 
De praatavond van 5 november vervalt door de aangescherpte Corona-maatregelen. 
Ook het traditionele eindejaarsdiner is voorlopig "On Hold" gezet. 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 

https://www.airmiles.nl/miles-en-me/co2-neutraal-rijden


 

 
           

 Praatavonden 2020 

datums omschrijving uitvoering 

2.  januari, Nieuwjaars bijeenkomst Gezellig bijeenkomen en de laatste 
nieuwtjes uitwisselen. 

6.  februari, “flits” praatje.  Door Martin 
van der Pluijm 

Legt uit hoe je ritten uitzet d.m.v. Google 
Maps 

5.  maart, Martin van der Pluijm Workshop rit uitzetten met Google Maps  

2.  april, “flits” praatje. door Jos 
Kroon 3e remlicht 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

7.  mei, Meguiar’s poetsmiddelen 
Demo en lezing 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

4.  juni, “flits” praatje. Door Bea 
van Grinsven 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

2.  juli, Restauratie project MG GT 
door Jeroen van Lange 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

6.  augustus, Rondleiding tuin van Bea 
en Harry van Grinsven 

Start 8.00 uur 

3.  september, “flits” praatje. door Ad Sars Verhaal over oliepomp-perikelen 

1.  oktober, “flits” praatje. door Jos 
Kroon 

3e remlicht 

5.  november, “flits” praatje  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

3.  december, jaarvergadering Terugkijken op 2020 en vooruitblik op 2021 
“on hold” 

 

 

 Evenementen 2020 
datums omschrijving uitvoering 

05   januari  Onderdelen dag  Houten. 

23   februari Alg leden vergadering  Eck en Wiel 

05   Maart  Rondleiding  Daf museum  
Eindhoven 14.00 uur 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

21   juni                       British Autojumble Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

27   juni Zeelandrit  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

26    juli Regio TERRASSEN  rit Gaat door 

       augustus           BBQ en rit Doornhoek   Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

30 augustus Oude Maas rit Gaat door 

06   sept                    De  “Patronen” rit. 
Mari en Rosemarie 
Habraken / Bert en Els 
Robben 

. Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 
Lustrum MGCC van 4-6 sept Is verzet naar 
2021 

04   oktober                                               Landelijke rit Brabant 
Zeeland 

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

       november           Bezoek aan 
Restauratiebedrijf       

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

11  december  Jaarlijks MGTTO diner Auto Salon Doornhoek in Zijtaart  “on hold” 

 



 

 

 

 

      Overig                                        belangrijke Datums    2020 

datums omschrijving uitvoering 

14-14    maart,               British Cars & 
Lifestyle  

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

25-29    maart, Techno Classica Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-07    juni,  Lustrum MGCC met 
Octarun tour     

Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

31-02    juli/augustus, Meerdaagse rit  Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-09    augustus,        Event of the year Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

30         augustus, Borderline Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

05-06    september, Beaulieu Gaat niet door i.v.m. het Corona virus 

   

 

 

 

 

Beek en Donk 16-10-2020 
 


