
De hetft zit er al weer op!
De eerste 25 weken van het jaar 2011 zijn sneller voorbij
gegaan dan verwacht. Zo'n jaar vliegt en als je met dit
mooie voorjaar nog niet met je MG buiten bent geweest,
doe je echt iets verkeerd!
Wij hebben als regio West van de MGTTO een bloemetje
gestuurd naar een tweetalzieke leden; Sam St. Jago is
gelukkig alweer aardig opgeknapt en komt met zijn
Agnes naar de High Tea. Fijn dat het allemaal weer wat
beter gaat. Wij hebben ook een bloemetje naar Hans
Faber gestuurd. Gewoon even laten weten dat wij vaak
aan hem denken. Toch hopen wij dat wij Hans en zijn
meisjes snel een keertje tegenkomen. Wij wensen hen
heelveel sterktel En voor de overige leden: geniet, zo
lang uw motortje nog loopt!

Het Betuwe weekend
Het is een absoluut feest geweest! Als je alleen al naar
onderstaande foto kijktl Hoe vind je het?
De trouwe lezer van Het Automobiel kon in 1982 al
kennis nemen van een ongelooflijk verhaal. De heer J
Roelvink maakte in 1946 aleen perspex hardtop voor
een Chevrolet cabriolet uit 1933 Jaren later maakte hij
ook een hardtop voor een MG TD.
Nu, ruim 50 jaar later vinden wij deze kap weer terug!

26 Juni High Tea in Oudewater
Jan en Elly hebben een leuke toertocht voor ons
uitgezet. Verzamelen in het Praathuis in Oudewater,
waar we een kopje koffie drinken; daarna rijden we een
leuke tocht en komen weer bij het Praathuis uit.

Na de toertocht is er een mogelijkheid om aan een High
Tea mee te doen. Elly gaat voor ons iets heel lekkers
maken. Er ztln natuurlijk wel kosten aan verbonden.
Wijvragen een bijdrage van € 12,50 per persoon,
hiervoor krijgt u alle hapjes en de drankjes! En de
mensen die vorig jaar zijn geweest, weten wat je voor
dat geld krijgt! Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er
van! Ook bij minder weer gaat deze happening gewoon
door! Telefoonnummer van Jan 0653 313609.

Aanmelden kan nog steeds: Na
inschrijving krijgt u via email een bevestiging.

Evenenrentenkalender 20t Í :
26 juni rit met aansluitend English Tea, organisatie Jan
en Elly Hauser;
12 juli met z'n allen naar de musical Soldaat van
Oranje, inschrijving reeds gesloten,
31 juli rit door Ben Dijk en Toni Plarina;
21 augustus picknick door uw eigen regio-voorzitter en
zijn vrouwtje, dit jaar eens iets anders?
'lE september weer op herhaling: de boerengolf door
Carel en Elly van de Graaf; lachen, gieren, brullen!
1 6 sktober Bij-klets-avond;
't3 movember landelijke onderdelenmarkt in Reeuwijk
door Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff;
{E december doen we het in2011 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.

Datum meeting juli is veranderd!
Wij gaan op 3'l 1r.lli een leuke rit rijden. Ben Dijk en Toni
Plarina hebben als vertrekpunt Leiden uitgekozen en
als eindpunt Wassenaar. En wel het Louwman
museuml Wij mogen voor het museum parkeren en
gaan ook nog het museum in. Dat wordt weer
ouderwets genieten! Wij krijgen korting op de
toegangsprijs van het museum en de regio legt er ook
nog een paar eurootjes bij. Wij maken het steeds
aantrekkelijker om een leuke dag te hebben!
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Maar houdt deze
datum alvast vrij!


