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Het rijseizoen is begonnen! (Voor iedereen!) 
De eerste landelijke meeting is alweer achter de rug. 
De opkomst viel gewoon tegen, het moet maar een 
keer gezegd worden. Als er op de eerste landelijke 
meeting maar 17 autootjes starten, is dat erg 
teleurstellend! Wij hebben op een goed bezochte 
regiomeeting een hoger aantal deelnemers!  
Voor veel mensen is het regiogebeuren belangrijker 
dan het landelijk gebeuren, niet iedereen wil tenslotte 
500 kilometer op één dag rijden met zo’n oud beestje 
(de auto). Maar als er een landelijke rit is in de regio, is 
het natuurlijk wel leuk dat je dan van de partij bent. 
Dat is wel zo leuk voor de uitzetters. Dit geldt natuurlijk 
ook voor het landelijk bestuur van de club, het zou 
absoluut stimulerend zijn als zij ook van de partij waren 
geweest en de prachtige rit hadden gereden! 
  

 
 

De eerste regionale meeting 15 april 
Met onze trip van vorig jaar naar het Automuseum in 
Wassenaar nog vers in het geheugen, kijken wij nu al 
uit naar de eerste (regionale) rit in april. Misschien 
moet het wel een vast item worden zo’n cultureel 
beladen toertochtje met de MG’s! Dit keer gaan we 
naar Corpus, reis door de mens. In het foldertje wat 
elke bij-klets-middag-gast mee kreeg stond het mooi 
omschreven: “Bij de knieën naar binnen en bij de 
hersenen er weer uit! Knieën hebben we allemaal, 
maar hoe de hersens er uit zien, daar kunnen we nu 
ook achter komen! 
 
Wij gaan op dezelfde financiële basis als naar het 
automuseum, ook naar Corpus. Het komt er op neer 
dat de deelnemersbijdrage € 10,00 per persoon is. De 
uitnodiging heeft u inmiddels binnen. Dat het een on-
gelooflijk succes gaat worden, dat staat al als een paal 
boven water! De uitzetters hebben hun (financiële) nek 
uitgestoken, er moest een soort zekerheid worden 
afgegeven voor wat betreft het aantal deelnemers.  
 
Ook bij slecht weer gaat dit evenement gewoon door, 
dan maar met een gewone burgerauto! Wij kunnen de 
uitzetters van dit gebeuren niet achterlaten met een 
enorme kater! Dus tot 15 april! 

Evenementenkalender 2012: 
15 april eerste regiomeeting georganiseerd door Ben 
Dijk, Toni Plarina en hun dames. De uitnodiging heeft u 
reeds binnen;  
18, 19 en 20 mei weekend ergens in de buurt van 
Overijssel en Drenthe, georganiseerd door de 
echtparen Hauser en Van der Maden, we gaan met 14 
autootjes; 
zaterdag 26 mei “damesdingetjes”:, lekker Italiaans 
koken in Zoeterwoude, u kunt nog beperkt inschrijven; 
24 juni vertrek vanuit “’t Praethuys” te Oudewater, 
toertocht naar Waalwijk, aansluiting op de 
gezamenlijke meeting van de Nederlandse MG-clubs 
met een picknick ter plekke; 
15 juli English Tea, organisatie Jan en Elly Hauser; 
19 augustus picknick door Magda en Dick van der 
Maden, wederom te gast in Boskoop bij Teun en 
Wilma; 
16 september rit door Rob Nobel en Pieter Nederhoff; 
21 oktober bijkletsmiddag/avond in “’t Praethuys”; 
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk, 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
16 december doen we het in 2012 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
Voor alles geldt: de uitnodiging volgt t.z.t. 
 

 
Damesdingen in Zoeterwoude 
Op 26 mei gaan de dames Italiaans koken. De 
uitnodiging is inmiddels op de bus en er zijn al 
verschillende inschrijvingen. Er is maar plaats voor 10 
dames en vol is vol! 
 

 
Met z’n allen in juni naar Waalwijk 
Vorig jaar was het een beetje dringen met de 
meetings. De Autojumble in Waalwijk én de regio 
meeting op één dag is geen optie. Daarom gaan we in 
georganiseerd verband met z’n allen naar Waalwijk. 
Een leuke toertocht met als sluitstuk een gezellige 
picknick in de buurt van de clubwinkel op het 
feestterrein. Wie gaat er mee? De rit wordt uitgezet 
door een zeer illuster tweetal. Het wordt mooi. 
 

 
 


