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 Beste MGTTO-ers, 
 
Weer een nieuwsbrief met helaas weinig nieuws, of het moeten de afgelastingen zijn 
Bij deze nieuwsbrief 1 van 2021 zijn weer een drietal lijsten gevoegd voor de praatavonden, de andere 
regio-evenementen en een selectie van overige belangrijke (niet regiogebonden) data. 
Zoals jullie zien zijn de praatavonden van 4 februari en 4 maart afgelast. Ook de Algemene 
Ledenvergadering van de MGTTO die op 28 februari zou worden gehouden gaat niet door in de 
gebruikelijke vorm maar in een schriftelijke. Daarover hebben jullie inmiddels al een mail gehad. 
Als we het positief bekijken houden we nu extra tijd over om ons materiaal in optimale conditie te 
brengen voor het moment dat we weer los mogen gaan. Het voorjaar zit er aan te komen, en daarmee 
de mogelijkheid om er weer op uit te trekken, al dan niet gezamenlijk. 
De praatavonden zijn als vanouds in: 

Autosalon Doornhoek, Doornhoek 3, 5456RC in Zijtaart tel. 041- 3340203.  
We starten om 20.00u, en we stoppen om 22.30u. 
Behalve onze leden zijn belangstellenden voor de MGTTO altijd welkom. 
De "selectie van overige belangrijke datums voor 2021" is ook echt een selectie. Voor de uitgebreide 
informatie moet u op de website van de MGTTO kijken. 
Als er leden zijn die vragen, opmerkingen of ideeën hebben over of voor de programma's, dan horen 
we dat graag. 
 
 

 
Terrassenrit juli 2020 

 
 
Door alle beperkingen brengen we veel meer tijd door op internet, en zo komen we ook allerlei zaken 
tegen die raken aan onze hobby. Ik kwam een aantal foto's tegen van beroemdheden met en in MG's. 
Enkele hiervan wil ik jullie niet onthouden. 
De eerste is  een foto van Prins Charles en Camilla in een fraai gerestaureerde TD tijdens hun bezoek 
aan Cuba in 2019. Een gebeurtenis die op hen zo veel indruk maakte dat ze de afbeelding gebruikten 
voor hun kerst- en nieuwjaarswensen. 
 



Een andere foto uit 1953 toont John F. en Jacky Kennedy in een MG TD die ze gebruikt zouden 
hebben tijdens hun huwelijksreis naar Agapulco. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 


