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Twee nieuwsbrieven in één maand? 
Omdat wij pas op 2 september weer thuis zouden zijn, is de 
september nieuwsbrief op 30 augustus al verstuurd. Ook al 
omdat de extra regio meeting (22 september) op tijd kenbaar 
gemaakt moest worden. Maar ja, nu weer wachten tot 
oktober? Dat duurt wel erg lang, daarom een impressie van 
de laatste dagen… 
 

 
31 Augustus regio West laat zich verrassen… 
Een heel hotel afhuren is niet niks. Met negentien autootjes 
maakten wij de aanloop naar de lustrumviering van de 
MGTTO. Het landelijk bestuur had er voor gekozen om er dit 
jaar geen weekend van te maken. Dit terwijl er een groep 
leden uit regio West zich had aangeboden om een en ander 
te regelen. Dat men daar veel ervaring mee heeft, weet 
eenieder. Het regiobestuur kwam toen op het idee om 
voorafgaand aan de viering van het lustrum, een 
verrassingsmeeting te organiseren. Slapen in een hotel wat 
wij reeds kennen, Hotel Balveren in Echteld. Bekend om de 
goede sfeer en het goede eten. 

 
Na de koffie in “’t Praethuys” van Elly en Jan in colonne op  
pad. Een leuke rit van ongeveer twee uur. Wij kwamen in 

twee groepen aan bij het 
Oude Ambachten en 
Speelgoed museum in 
Terschuur. De auto’s 
werden gestald in het 
buiten gedeelte van het 
museum. Binnen stond de 

lunch al klaar. Een lekker boerensoepje vooraf en daarna een 
broodje kroket en andere lekkere verse broodjes. Drinken 
wat je wilde en dat mocht ook zelfs twee keer! Na de lunch 
een bezoek aan het grootste particuliere museum in 
Nederland. Wat een bende staat daar! Zo herkenbaar voor de 
leden van de regio. Eigenlijk is het een museum vol met 
fragmenten van een mensenleven van zo’n kleine 60 jaar 
terug. Winkels, maar ook verzamelingen. Je komt ogen te 
kort. Zelf kreeg ik een uitnodiging om vrijwilligerswerk te 
komen doen in de drukkerij daar. Een echte handzetterij met 
een degelpers. Ik kon zo aan de slag, ik heb maar bedankt, ik 
doe al zoveel vrijwilligerswerk! 
 
Na het bezoek aan het museum een mooie rit naar het hotel. 
Daar werden wij verwelkomd met een drankje en heerlijke 
amuses. Om half acht was er het diner met prachtige 
schilderijtjes, die ook nog geweldig smaakten! Na misschien 
met toch weer iets teveel drank op, lekker het mandje in om 
op zondag om 08.45 uur te ontbijten. 
De rit naar het feestgebeuren was een stief uurtje. Het is daar 
gewoon ontzettend mooi! Regio West kwam in colonne met 
19 autootjes het feestterrein op. Je kon gelijk zien dat er veel 
mensen in de kleding van het jaar van hun auto waren. Wij 
werden verwelkomd door een man met bolhoed en een pak 

wat duidelijk zo’n 50 jaar 
oud was. Dat was ook 
duidelijk te zien aan de 
maat. Vijftig jaar oud en 45 
kilo lichter. Hij moest wel 
rechtop lopen, zo strak zat 

het allemaal. Jan Hauser 
moest zijn geweldig mooie 
Jaguar XK 150 DHC apart 
parkeren. Hij mocht niet bij 
de MG’s staan.  Zelf stond ik 
met mijn MG TF135 van 
december 2004 tussen alle 
prachtige Square Fronts. Als 
ik in een nieuwsbrief een keer niets meer te vertellen heb, zal 
ik eens uitleggen wat het verschil is tussen T-types en Non-T-
types. Maar zijn we nu een club van auto’s of een club van 
mensen? 
 
Over het lustrum kan ik kort zijn: de rit was fantastisch! Een 
compliment voor de uitzetter! Schitterende weggetjes langs 
dijkjes en door smalle dorpsstraatjes! Helemaal top! 
 
Wij hadden startnummer 37 en hebben één uur in de file 
gestaan om te mogen starten. Een kort rekensommetje doet 
mij vermoeden dat de laatste van de 85 deelnemers zo’n 2 
uur en 30 minuten heeft staan wachten! Wij hebben dan ook 
verschillende mensen zich langs de wachtende rij zien 
wurmen, om in één keer richting huis te rijden. Ton en Leny 
hadden al problemen met de startmotor en van verschillende 
autootjes kon je het koelwater al ruiken. 
De man met de bolhoed vertelde wie van de vele deelnemers 
gewonnen had. Althans de eerste twee. Hij kon geen uitleg 
van de rit geven, omdat hij natuurlijk niets van de rit wist! 
Het antwoord op de vraag over de kazematten zoeken wij op 
en zullen wij in de volgende nieuwsbrief vermelden. Over de 
fotovragen weten wij dan ook misschien meer. Voor het 
lunchpakket in een papieren tasje van Heerlijkheid 
Mariënwaerdt, daar zijn geen woorden voor. Wie de meest 
gepaste kleding aan had, daar komen wij ook in de volgende 
nieuwsbrief op terug. Wie de meest slecht passende kleding 
aan had, dat kunnen wij u nu al vertellen! 
Nadat de bediening honderdnegentig glazen met bubbeltjes 
op een dienblad had geserveerd, was het Magda die na 20 
minuten opstond en een toast uitbracht. De kring van Regio 
West leden reageerden daar massaal op en feliciteerden 
elkaar. Die kring gaat trouwens in het grote recordboek, Bijna 
veertig mensen in een kring. Supergezellig! 
 
De barbecue was zo overdadig dat er bergen vlees over 
waren. Zelfs de borden werden nog half gevuld van onze tafel 
gehaald. Om half zeven merkten wij dat er veel mensen naar 
huis waren. Wij besloten daarom ook om kwart zeven de rit 
naar het hotel te maken. In de bar van het hotel hebben wij 
het lustrum in ieder geval feestelijk en luid afgesloten. 
 

Op maandag de navigatie op  
“korte route” en “snelwegen  
vermijden”, dan krijg je de  
meest landelijke weggetjes. 
Er kwam geen eind aan. Het  
einddoel was restaurant  
Belvedère in Schoonhoven.  
Na de koffie met feestelijk  
gebak kwam er eind aan deze  
verrassingsmeeting.          Mooie badge-bar! 

 

 

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


