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De lente is nu echt begonnen! 
Het begon eigenlijk al op 7 april in Reeuwijk: een voorzichtig 
zonnetje. Het voelde nog wel frisjes aan, maar bij de finish 
konden we allemaal op het terras genieten van een drankje 
en een bitterballetje of zoiets. Een heel mooie opkomst en 
een grote variëteit van MG-modellen. U leest in ons clubblad 
een uitgebreid verslag van de hand van de winnaars Pieter 
en Mariët Nederhoff. De foto’s staan nu al op de club site. 
Kijkt U wel eens op deze site? Onze redactrice verzet een 
heleboel werk om deze up-to-date te houden. En er staan 
veel nieuwtjes op, zowel regionaal als landelijk! 
 

 
 
Eerste regionale rit in Poeldijk 
Op 21 april zijn we op bezoek geweest bij Bestplant, het 
bedrijf van Hans Zuidgeest. Hans had samen met Joop Silvius 
een rit voor ons verzorgd. Wat zijn wij toch geluksvogels dat 
wij wederom een prachtig zonnetje hadden! En een opkomst 
van 19 auto’s is heel bijzonder te noemen! Dat betekent dat 
bijna 20 % van de regio aanwezig was! Ongehoord! In alle 
eerlijkheid moet gezegd worden dat er dit keer een klein 
aantal gasten uit Kennemerland bij waren. 

 
Na de koffie met wat lekkers 
heeft Hans ons zijn bedrijf 
laten zien. Heel indrukwek- 
kend allemaal. Daarna zijn  
we in colonne op pad gegaan.  
Na een kilometer of twee een  
stop bij een rozenkweker, 
met een kassencomplex van  
maar liefst 6 hectare met 
stokstijve rode rozen. De man wist heel boeiend te vertellen. 
Na een leuke afwisselende toer kwamen wij aan in Hoek van 
Holland. Wij zijn daar achter elkaar aan een berg op 
geweest. Echt heel bijzonder! Na een koffie/plas pauze weer 
op weg naar de veiling in het Westland. Wij mochten op 5-
hoog het parkeerdek op. Met een geweldig uitzicht over heel 
het Westland. 
Na weer een erg onderhoudend verhaal van Hans op pad 
naar het einddoel: recreatiepark Madestein. Het was daar 
een hele invasie van zo’n kleine veertig man voor een frisje. 
Wij kregen een prachtige plek aangewezen naast de 
ballenbak. Iedereen ging naar huis met een geweldig mooie 
plant en een mooi boek met alle wetenswaardigheden over 
het Westland.  
Nog even door middel van deze nieuwsbrief een hartelijk 
dank aan de uitzetters van deze geweldige dag!  

Evenementenkalender 2013: 
19 mei meeting samen met MGATO, organisatie Jan en Elly 
Hauser, de uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen; 
31 mei t/m 2 juni weekend ergens in de buurt van Berg en 
Dal, georganiseerd door de echtparen Nederhoff en Van der 
Heiden; 
30 juni wij proberen het nog een keer: gezamenlijk naar 
Waalwijk, organisatie bestuur Regio West; 
21 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf; 
18 augustus wederom de supergezellige picknick door  
Magda en Dick van der Maden;  
31 augustus 45 jaar MGTTO, organisatie door het Regio West 
bestuur; het hotel is vol! 
1 september landelijke meeting met lustrumviering; 
20 oktober praatmiddag; 
?? november landelijke onderdelendag in Reeuwijk; 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
22 december doen we het in 2013 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel. 
 

 
 
Tweede regio rit in 2013  
Jan en Elly Hauser hebben zich wederom garant gesteld voor 
een gezellige dag. Op 19 mei verzamelen wij allemaal in 
Gouda voor een leuke puzzelrit. Ook dit keer weer samen 
met de MGATO.  
 
Finishen doen we in “’t Praethuys” te Oudewater. Ook dit 
belooft weer een supergezellige meeting te worden. Het 
thema van de rit is: van A naar T. Wat daarmee bedoeld 
wordt, zal u tijdens de mooie rit wel duidelijk worden. Het is 
trouwens niet zo’n ingewikkelde rit, iedereen komt met 
plezier en veel gemak aan de finish. En vergeet niet: Wij 
zitten al weer bijna op de helft van dit jaar! 
 

 
Weekendje weg 31 mei t/m 2 juni 
Nog maar een paar weekjes en dan gaan we met een grote 
groep naar Berg en Dal. Een erg onrustige plek, want zoals 
het liedje zegt: Langs Berg en Dal, daar klinkt… Maar goed, 
om iedereen die niet heeft ingeschreven een beeld te geven 
over wat er gaat gebeuren, als bijlage bij deze nieuwsbrief 
een update zoals die naar de deelnemers is gestuurd. U 
hoeft de bijlage alleen maar te openen. 
Het is niet de bedoeling om u jaloers te maken, maar 
misschien wel enthousiast. De organisatie heeft nog één 
kamer vrij… Er toch zin in gekregen? NU reageren! Even een 
mail naar regio-west@mgtto.nl doet wonderen! 
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Bij de rozenmijnheer. Hij wist van alles te vertellen. Het was 
heel bijzonder dat wij de kas in mochten, dit in verband met 
allerlei ziekten, daar zijn de rozen erg gevoelig voor! 
 

 
 
 
 
Vóór de deur bij de rozenmijnheer. Er stonden 19 auto’s bij 
elkaar! Hoezo, een mooie opkomst? 
 

 
 

 
 
Bij Hoek van Holland. Een ontzettend smal weggetje naar 
een prachtig uitzicht. Overal waar je keek, voor en achter, 
allemaal MG’s. 
 

 
 
 
 
Boven op dak bij bloemenveiling Flora. Een parkeer dak waar 
V&D jaloers op is. Ook weer met speciale toestemming! 
 

 


