
     

 

 

 
                                                                                                    

          
                                                                                                                                                               

 Nieuwsbrief 2020-6                                                          

 
           
 Beste MGTTO-ers, 
 
 

Na de noodgedwongen rust die het coronavirus alle clubaangelegenheden tegen wil en dank 
heeft opgelegd begint er nu langzaam wat licht te komen in de mogelijkheden. 
Zo gaat er komend weekeinde als eerste de Kersenrit, verdeeld over twee dagen, verreden 
worden. 
 
Hoewel het wat kort dag is hebben we in overleg met Bea en Harry van Grinsven en Jeroen 
van Lange besloten de praatavond van 2 juli toch te laten vervallen.  
Jeroen zou op deze avond uitleg geven over de restauratie van zijn MG BGT, maar om zo 
vroeg na alle beperkingen met zijn allen rondom en onder de motorkap te gaan hangen is 
misschien nog niet zo'n goed idee.  
 
Op de praatavond van 5 maart is uit de drie op deze avond gemaakte ritten gekozen voor de 
gevangenisrit van John Verharen. In deze rit waren diverse excursies verwerkt, maar deze 
zijn tijdens deze Corona-uitbraak niet mogelijk. In overleg met John is deze bijzondere rit 
verplaatst naar 2021. 
 
Op zondag 26 juli rijden we de TERRASSENRIT.  
Reserveer deze datum in jullie agenda ! 
Een prachtige rit over voornamelijk smalle, landelijke weggetjes met veel groen en mooie 
boerderijen, van terras naar terras. 
De start en finish zijn op de parkeerplaats van ons clubgebouw: autosalon Doornhoek in 
Zijtaart. De rit wordt gereden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zo zullen er 
looproutes zijn met in- en uitgangen voor het ophalen van een natje en droogje en voor 
toiletbezoek. 
Voor deze rit moet wel ingeschreven worden, en vol is vol.  
De definitieve uitnodiging komt begin juli. 
 
 

 
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans 
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 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, 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 TERRASSEN  rit Gaat door 

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

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” 
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      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    

   

 

 

 

 

Beek en Donk 27-6-2020 
 


