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Het rijseizoen 2013 is 
alweer voorbij… 
Een goed oplettende 
lezer heeft al gezien  
dat de evenementen- 
kalender met een extra  
happening is aangevuld.  
Jawel, op 22 september 
is er een extra regio-  
meeting. Iedereen is zo  
vol enthousiasme, dat  
ook uw regiobestuur is  
aangestoken…  
Ook dit jaar is snel voor- 
bij gegaan, rijden met  
het autootje in regio-verband is eigenlijk al niet meer 
mogelijk! Rest ons nog een landelijke meeting in 
Limburg, maar dat is voor velen een brug te ver. 
Ook omdat vele van de regioleden zich niet realiseerden 
dat de jaarlijkse picknick misschien wel de laatste 
regionale rit van dit jaar was, een extra rit op de 22e. 
Morgen, de 31e augustus is er nog wel de verrassingsrit 
naar de landelijke viering van het lustrum, maar dat is 
uitsluitend voor de 19 (!) aangemelde autootjes… 
Misschien zien wij u wel op de zondag in Mariënwaerdt. 
 

U krijgt de uitnodiging voor de extra rit netjes en op tijd 
in de digitale bus. 
 

 

18 Augustus de regionale picknick 
Het lijkt wel of wij een Vriendje daarboven hebben… 
Elke meeting is het weer fantastisch. Zo ook op de 
regionale picknick. Was het de dag ervoor nog pruimen 
met peren; regende het om half tien nog pijpenstelen, 
om 11.00 uur werd het zonnig. En het zonnetje bleef 
schijnen, zelfs om half zeven, toen de laatste picknicker 
weer met de MG huiswaarts ging. Magda en ik hadden 
voor de deelnemers een leuke verrassing: er was live 
muziek. Een vriend van ons, is erg muzikaal. Met zijn 
gitaar en samen met zijn Japanse vriendjes wonend in 
de geavanceerde apparatuur, wist hij vrouw en vriend 
op de grasmat te krijgen. Hoezo, vergrijzing van de club, 
daar was bij de lieftallige en gymnastische dames niets 
van te merken. Ja, zelfs bijna alle heren stonden ook 
enigszins te bewegen! 
Het begon natuurlijk allemaal bij het Mini museum van 
Tiny en Ben van Leeuwen. Wij werden daar vriendelijk  
 verwelkomd met een 
 kopje koffie. Na de 

rondleiding, waar een 
ieder de ogen bij uit 
keek, met zijn allen op 
pad. Ben en Tiny 
gingen ook mee in de 
MG F van zoonlief. 
Misschien was dit wel 
het laatste zetje en 
gaat Ben op zoek naar 
een leuke TD. 
Het was een kort ritje 
van een uurtje, zonder 
oponthoud, er waren 
weinig of geen  

fietsers. Toch weer een mooie sliert van vijftien auto’s.  
De tuin bij Teun en Wilma van der Heiden zag er weer 
pico bello uit. Het is elk jaar weer een opgave om de 
tuin tijdens de picknick op z’n mooist te hebben. Teun 
en Wilma super bedankt! Graag tot volgend jaar! 
 

 

De restanten van de evenementenkalender 2013: 
22 september = EXTRA REGIO MEETING =; 
20 oktober praatmiddag; 
27 oktober landelijke onderdelendag in Reeuwijk;  
22 december de Kerstborrel. 
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