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Alweer bijna op de helft… 
Af en toe is het lastig om weer een beginnetje te maken 
voor een nieuwsbrief. Niet dat er niets gebeurd, maar 
gewoon een beetje bang om in herhalingen te vallen. 
Wat moet je nu nog meer doen om de mensen wakker 
te schudden en in een leuk antiek autootje van het 
merk MG te krijgen? Een MG-tje waar ze al jaren van 
gedroomd hebben en nu dat het autootje er is, geen tijd 
meer voor kunnen maken om er een keertje in te gaan 
rijden. Je kunt wel stellen, dat wij een club zijn van 

mensen met veel 
vrije tijd, mensen 
die uitgewerkt zijn.  
Althans de meesten 
onder ons; een 
enkeling doet nog 
wat omdat dat 
belastingtechnisch 
nog interessant is. 

Maar dan toch, we zitten nu al weer in mei met over 
een paar weken het weekend. De regioleden die 
hebben ingeschreven kijken er al maanden naar uit. 
Voor diegenen die niet hebben ingeschreven, is het pas 
juni dat er weer een regiorit is. Het jaar wordt steeds 
korter, het leven steeds vluchtiger. 
Maar mopperen over de opkomst; dat hoort u mij niet 
doen. De laatste meeting: slechte weersvoorspellingen, 
maar toch een vijftiental autootjes. Wat zeur ik 
eigenlijk? Gewoon tevreden zijn! Genieten! 
_______________________________________________________________   
 

27 April bezoek aan het nationaal brommermuseum 
De dag begon nat. Wij zijn met gesloten kap naar 
Waddinxveen gereden. Wij wisten niet dat er zo’n leuk 
museum zo dicht in de buurt was. Heel veel brommers 
en kasten vol andere leuke zaken. En met een opkomst 
van 15 autootjes gewoon goed bezocht! Een van onze 
nieuwe regioleden Koen Struijk verraste mij met een 
foto van de auto van Rob Nobel. Hij schreef er bij dat hij 
grote interesse had in MG’s met Nederlandse 
kentekens. Hij had nog een foto van toen de auto rood 
was. En dat moet toch van zo’n 40 jaar geleden zijn! 
 

    
 
Na de bezichtiging en heerlijke koffie met stroopwafels 
een fijne rit richting “’t Praethuys” waar we weer gingen 
genieten van de zogenaamde eurodrankjes. De 
weergoden waren ons redelijk goed gezind, want 
iedereen vertrok met de kap er af! Het was een super 
mooie rit. Mooie smalle weggetjes, met prachtig jong 

groen! En door de dreigende weersomstandigheden 
geen fietser of wandelaars. Na een twintigtal kilometers 
begon het toch weer te regenen.  
Na een aantal keren 
flink in de remmen te 
moeten gaan door 
gevaarlijk over-
stekende eenden met 
pullen, waarbij wij, 
toen wij stil stonden, 
echt nat werden, toch 
maar besloten om 
daarvoor niet meer te remmen. Maar toen het begon te 
borrelen in mijn gehoorapparaten, toch maar besloten 
om de kap er op te zetten. De rit werd zo landelijk, dat 
de uitzetters hele weilanden voorzien hadden van 
rijplaten. De gehele rit kende geen enkel verkeerslicht! 
Dat er toch enigszins zigzaggend gereden moest worden 
kwam door de enorme bergen paardenstront. Als je 
daar doorheen rijdt en je zet de auto later in de garage, 
is je hele huis vergeven. Er zou een opruimplicht 
moeten komen: misschien iets voor Wilders, waarbij hij 
roept: “minder, minder!”. 
Mariët en Piet, heel erg bedankt voor de geweldige dag! 
_______________________________________________________________ 
 

16 t/m 18 mei regio weekend 2014 
Nog maar een paar weekjes: Carel en Elly van de Graaf 
zijn zo goed als klaar met het organiseren van dit 
weekend. Ook het regiobestuur zal samen met hun 
bevallige echtgenotes verschijnen in het thema van dit 
gebeuren: “Glitter & Glamour”. Zijn er nog meer 
mensen die op zaterdagavond tijdens het feestelijk 
diner op die manier gekleed gaan? 
 

 
 
Agenda 2014 Regio West 
16 t/m 18 mei: Glitter & Glamour weekend in de buurt 
van het huisje van Gans en Grietje, georganiseerd door 
Carel en Elly van de Graaf, inschrijving is gesloten; 
22 juni: meeting samen met de MGATO, organisatie Jan 
en Elly Hauser; 
20 juli: meeting door Teun en Wilma van der Heiden; 
17 augustus: picknick door Magda en Dick van der 
Maden; 
21 september: meeting door Joop en Nelleke Silvius; 
4 oktober: damesdingen, iets lekkers koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
9 november: meeting door het bestuur van Regio West; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel.  


