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Het jaar zit alweer op de helft! 
Na een fantastische meeting in Oudewater op 19 mei, zijn 
we met een mooi aantal deelnemers naar Berg en Dal 
geweest. !8 Auto’s, met 36 mensen, dat is geen kattendrek! 
Maar eerst nog even over de meeting in Oudewater. Wij 
wisten het eigenlijk al op voorhand: het zou een gezellige 
dag gaan worden. De mensen van de MGATO zijn voor wat 
betreft het autorijden meer ingesteld op puzzelritten dan de 
leden van regio West, maar wij komen ook altijd aan bij de 
finish. 
Het weer op die dag was ongelooflijk! De week ervoor en de 
week erna, staan in de boeken als het meest slechte weer 
sinds 1910. Maar op die zondag scheen de zon en was het 
goed rijden. Vanaf de start zaten de mensen al buiten in de 
zon op het terras. En eenmaal bij “’t Praethuys” aange-
komen, was de tuin bijna te klein voor alle mensen! 
 
Voor een prachtige fotoserie van wel 60 foto’s en de daarbij 
horende enthousiaste verhalen verwijzen wij u graag naar de 
site van de MGATO, te vinden op www.mgato.eu Misschien 
dat de foto’s binnenkort ook op onze site te zien zullen zijn. 
En voor diegenen die hun auto nog steeds in de garage 
hebben staan: toch maar verkopen? Of gewoon weer eens 
ouderwets naar een meeting komen en plezier hebben? 
 

 
 
Landelijke meeting op 30 juni: 
De regio gaat massaal en gezamenlijk naar Waalwijk 
De Autojumble in Waalwijk én de regio meeting één week 
eerder is geen optie. Je probeert tenslotte toch een beetje 
met elkaars programma rekening te houden. Daarom gaan 
we in georganiseerd verband met z’n allen naar Waalwijk. En 
dat doen we op 30 juni a.s. 
Het verzamelen doen we vanaf 10.30 uur, net als altijd in 
 “’t Praethuys” te Oudewater. Eerst een kopje koffie en dan 
om 11.00 uur met z’n allen op pad voor een leuke rit. Er is 
weer een mooie toertocht uitgezet, met als sluitstuk een 

gezellige picknick in de buurt van de clubwinkel op het 
feestterrein. Wie gaat er mee? 
Wel een advies: neem wat contant geld mee want we gaan 
ook nog varen op die mooie dag!  
De uitnodiging is klaar en volgt zo spoedig mogelijk. 
 

 

Evenementenkalender 2013: 
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; 
27 oktober 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. 
 

 
 
Weekendje weg 31 mei t/m 2 juni 
Op vrijdag 31 mei was het verzamelen in Oudewater. Na de 
gebruikelijke koffie was het met z’n allen de auto in voor 
vertrek. De eerste stop was een pont, door het grote aantal 
deelnemers moest het veer twee keer varen! Op de foto is 
ook duidelijk te zien dat wij ook dit keer weer een mooie 
blauwe hemel hadden. Prima MG-weer! 
Het gaat eigenlijk te ver om dit hele weekend te beschrijven. 
Ik hoop dat één van de deelnemers pen en papier pakt om 
een verhaal voor het clubblad te schrijven. Als ik dat verhaal 
in de nieuwsbrief ga plaatsen, zit ik zo aan de drie pagina’s. 
En voor zo’n uitgebreid verhaal is een clubblad toch voor?  
 
Wat ik kort samengevat over dit weekend ga vertellen is, dat 
het fantastisch was! En dan heb ik het niet alleen over het 
weer! De hotelkamer was LUXE te noemen. Gelegen op een 
landgoed zo mooi als de tuin van Koning Willem Alexander. 
En op de kamer een MG-dienblad met een fles bubbels met 
MG-etiket. Maar toen we uit “’t Praethuys” vertrokken 
hadden wij al een draagtas met MG-water, appels, een pen 
en natuurlijk het “Roadbook” gekregen. En het eten: was 
ook helemaal SUPER! 
Op de tweede dag een stop in Duitsland, ergens in een bos, 
waar je zo een Heinz met geweer uit kon verwachten. 
Gelukkig voor ons waren de Engelse paratroepers al geland 
en hadden wij niets meer te vrezen. Wat er wel aanwezig 
was, waren de hulptroepen uit Boskoop en Reeuwijk met 
Bratwurst en Sauerkraut. Ja, er was zelfs een damestoilet in 
de MGTTO-aanhanger gecreëerd. Er was echt aan alles 
gedacht! Wij hebben daar allemaal lekker met de autootjes 
kunnen scheuren in een heuse snelheidstest. De winnaar 
had wat extra paardenkrachten aan boord. Het hele 
weekend was prima in orde en ook werd de organisatie voor 
2014 al voorgesteld: Carel en Elly van de Graaf. Zij konden 
gelijk al zo’n 15 deelnemers noteren! Want dit weekend 
smaakt naar meer! 
 

http://www.mgato.eu/
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