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Wij weten inmiddels waar Abraham mosterd haalt!
Een fraaie opkomst was er in Leiden. De locatie was
goed gekozen want aan de kust scheen de zon! Wij
gingen met 14 autootjes naar Corpus. Na gezellig een
kopje koffie te hebben gedronken gingen we met zijn
allen op pad. Een leuke toertocht door Wassenaar,
over Katwijk naar Valkenburg en zo naar Oegstgeest.
Om te parkeren was voor ons een goede plek
gereserveerd: achter slot en grendel. Op de foto rechts
onderaan kun je zien hoe dat er op 35 meter hoogte
uitziet!
Graag even uw aandacht: de meeting van september is
een weekje naar achteren verschoven. Dit wordt dus
23 september. Hieronder staat de volledige kalender. Is
het u al opgevallen dat het eerste half jaar van 2012 er
al bijna weer op zit? Nog meer uitstellen betekent dat
u dit jaar weer niet (genoeg) in uw MG-tje hebt
gereden!

Damesdingen in Zoeterwoude
Op 26 mei gaan de dames Italiaans koken. De
uitnodiging is inmiddels al een tijdje binnen en er zijn al
verschillende inschrijvingen. Er zijn nog maar enkele
plaatsjes: totaal voor 10 dames vol = vol! Aanmelden
omgaand bij magdavandermaden@hotmail.com
De kosten bedragen € 40,00 per persoon en dat is
inclusief de drankjes en het (zelf gekookte) eten!

Met z’n allen in juni naar Waalwijk
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. Wel een advies: neem wat
contant geld mee want we gaan ook nog varen op die
mooie dag!

De regio gaat weer genieten van een High Tea…
Het is alweer een tijdje geleden, maar wij gaan het
weer doen: Op 15 juli is er de English Tea, organisatie
Jan en Elly Hauser. Zij gaan er weer een heel mooie
toertocht van maken en voor diegenen die gaan
deelnemen, wordt dat weer een hoogtepunt van die
dag. De locatie is als vanouds “’t Praethuys”, te
Oudewater.

Evenementenkalender 2012:
18, 19 en 20 mei weekend het is alweer bijna zo ver:
lang gewacht en ook gekomen: ergens in de buurt van
Overijssel en Drenthe, georganiseerd door de
echtparen Hauser en Van der Maden. En we gaan met
14 autootjes, het mooie weer is onderweg;
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
in Boskoop;
23 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.

Elk koppel krijgt een etagère vol met lekkers, voorafgegaan door een glaasje met bubbels. Natuurlijk is er
thee, maar aansluitend wordt dat een heerlijk biertje
of wijntje. Helemaal voldaan gaan we daarna naar huis.
De uitnodiging volgt te zijner tijd. Bij deze meeting is
het belangrijk dat u even van te voren laat weten of u
komt. Natuurlijk worden daar de inkoop op afgestemd.
De kosten bedragen € 15,00 per persoon. Op die dag
zijn er ook weer de zogenaamde eurodrankjes.

