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Beste MGTTO-ers, 
 
Zoals we allemaal wel hebben gemerkt gaan de meeste bijeenkomsten, ritten en 
samenkomsten niet door of worden uitgesteld naar het najaar en naar 2021. 
Dat geldt ook voor onze regio. In de bijgevoegde kalender is onder meer te zien dat 
het bezoek aan de tuin van Bea, de Zeelandrit van Stan Wullems en de British 
Autojumble niet doorgaan.  
De anderhalve meter regel nodigt nu ook niet bepaald uit tot een gezellig samenzijn 
op een praatavond. Het organiseren van een rit met koffie vooraf, lunch onderweg en 
een afsluitend naborrelen is ook daarom al geen aanlokkelijk gebeuren. 
Een kleine peiling door het bestuur heeft verder uitgewezen dat veel van onze leden, 
als er al iets georganiseerd zou worden, zij uit veiligheidsoverwegingen niet zullen 
komen of meedoen zolang er niet meer duidelijkheid is over de risico's. We moeten 
onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat nog al wat van onze leden in de 
risicoleeftijd zitten.  
Voorlopig moeten we ons beperken tot de dingen die we wel kunnen doen in klein 
comité. 
Het maken van een tocht, alleen of met enkele gelijkgestemden, inclusief picknick is 
prima te doen. Het feit dat een vakantie naar het buitenland nog even moeilijk ligt, en 
dat we gezegend zijn met een uitgesproken zonnig voorjaar, geeft ons de uitgelezen 
mogelijkheid om de eigen omgeving en de rest van ons land eens wat beter te 
bekijken door de voorruit van onze MG. 
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Laatste nieuws!!! 
 
Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief ontvang ik op de valreep de 
uitnodiging voor de tiende Kersenrit op 5 juli in een speciale Corona setting. 
Aangezien het aantal deelnemers beperkt is tot 45 stuks is tijdig aanmelden gewenst. 
 
We hopen dat we jullie in de volgende nieuwsbrief nog meer positief nieuws kunnen 
brengen. 
 
 

 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           



 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 

Uitleg aan de hand van foto’s en MG GT 
over zijn restauratie project  “on hold” 

6.  augustus, Meguiar’s poetsmiddelen 
Demo en lezing 

Uitleg in de wirwar van producten demo en 
mooie aanbiedingen   “on hold” 

3.  september, Lezing door  Wiard Krook Weer een bijzonder verhaal “on hold” 

1.  oktober, “flits” praatje. door Ad Sars Verhaal over oliepomp-perikelen  

5.  november, “flits” praatje. door Jos 
Kroon  

3e remlicht “on hold” 

3.  december, jaarvergadering Terug lijken op 2020 en vooruit op 2021 

 

 

 

 

 

 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 rit Martin v / d Pluijm en leden TTO   “on hold” 

       augustus           BBQ en rit Doornhoek   MGTTO Brabant / Zeeland “on hold” 

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 

Henk van Leeuwen en John Verharen “on 
hold” 

       november           Bezoek aan 
Restauratiebedrijf       

“PREWAR WORKSHOP” Liempde  “on 
hold” 

       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  MGTTO Zuid Wordt eind mei bekend 
gemaakt  

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    

   

 

 

 

 

Beek en Donk 26-5-2020 
 


