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Het rijseizoen duurt nog maar 4 ritten 
Dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Eigenlijk moet je 
praten over maanden, maar voor velen is de regionale 
meeting het enige moment dat de MG uit de garage komt! En 
dan zijn er nog maar 4 ritten te rijden. Als je op een meeting 
ter sprake brengt dat het allemaal wel erg snel gaat, dan 
komen de verhalen. Over een vriend, een kennis of wie dan 

ook. Altijd is het leven 
toch nog iets te kort. 
Ben je nog niet 
helemaal klaar, zijn er 
altijd nog zaken die je 
nog had willen doen.  
Zo hadden wij vlak 
voor het vertrek naar 
het regio weekend, 
Hans Zuidgeest aan de 

lijn. Anneloes was niet in orde en zij konden niet mee. 
Gelukkig valt het allemaal nog mee, maar je rekent er toch 
wel op. Ik bedoel, je kijkt er maanden naar uit en dan… Alle 
weekendgangers hebben inmiddels wel een kattenbelletje of 
een hart onder de riem briefje naar Anneloes en Hans 
gestuurd. Wij hopen dat zij er binnenkort weer bij zijn. En dat 
de uitslag van de MRI ook goed is en dat zij snel de draad 
weer kunnen oppakken. En verder gaan met genieten van 
alles en de MGTTO. 
__________________________________________________  
 
16 t/m 18 mei regio weekend 2014 
Een strak blauwe hemel, korte mouwtjes en zelfs een paar 
figuren in korte broek… Lekkere vrije tijdskleding, maar ook 
prachtige dames in het thema van dit weekend: “Glitter & 
Glamour”. Er waren zelfs heren die zich opnieuw moesten 
voorstellen, want zij werden door niemand herkend. Wat een 
geweldig feest is dit weer geweest! Op vrijdag lekker rijden 
met een fantastisch zonnetje. Een bezoek aan Beeld & Geluid 
in Hilversum. En dan het hotel: prachtig gelegen in de bossen, 
de kamers heel speels ingedeeld. En het eten (en de drank) 
was super! Wij weten nu ook hoe een Gerardus uit de tap tot 
stand komt.  
Dit jaar was er zelfs op zaterdag een heuse puzzelrit. Met een 
zeer verrassende uitslag. Teun en Wilma derde, Corinne en 
Toni tweede en de eerste plaats was voor Sam en Agnes. 
Misschien ook wel als goedmakertje omdat hun TD nog een 
harttransplantatie onderging. Maar zij konden in ieder geval 
wel heerlijk open rijden! 
 

 

Het thema “Glitter & Glamour” werd ook op de zondag nog 
verder uitgewerkt. In een echte Amerikaanse schoolbus zijn 
we met 38 man de BN-toer gaan rijden. De bus moest op een 
gegeven ogenblik de kant in omdat René Froger in zijn Rolls-
Royce Corniche Convertible kwam aanrijden! 
Na een prachtige rit werd de afscheidslunch in Loosdrecht 
gebruikt. Wat een super weekend! Bedankt Elly en Carel! 
 

  
 
22 juni meeting met MGATO door Jan en Elly Hauser 
De derde regionale meeting van dit jaar is op zondag 22 juni 
om 11.00 uur in Recreatie Landschap Rosenboom, 
Benedeneind ZZ 283 A, 3405 CJ Benschop. Er wordt een 
eenvoudige puzzeltocht gereden. 
Dit gebeuren is samen met de MGATO. Voor de leden van 
deze club is dit evenement een landelijke meeting. 
U wordt verwelkomd met een kopje koffie met wat lekkers, 
welke u wordt aangeboden. De organisatie van deze dag ligt 
voor beide clubs bij Regio West van de MGTTO. De finish zal 
dan ook in “’t Praethuys” zijn. Wij zorgen voor goed weer!  
De uitnodiging komt een dezer dagen bij u binnen. 
__________________________________________________ 
 

 
 
Regio West gaat naar Hershey Pennsylvania 
Er is weer een nieuw idee geboren: Regio West gaat 
(waarschijnlijk eenmalig) naar Amerika. Er zijn inmiddels een 
aantal leden die met het Regio bestuur mee gaan naar de 
grootste klassieke autoshow ter wereld: Hershey in 
Pennsylvania. Vertrek ongeveer op dinsdag 7 oktober en 
weer terug op 13 oktober. Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen en inschrijven tot 14 dagen na verschijnen van deze 
nieuwsbrief. De kosten worden verdeeld over de deelnemers. 
Prijs inclusief vliegen, hotel en autohuur is ongeveer € 900,00 
per persoon. Hier komt dan het middag- en avondeten nog 
bij. Aanmelden zo snel als mogelijk en uitsluitend via mail 
mgttoregiowest@gmail.com Definitieve prijzen na boeking 
van een en ander, u weet het: Vol = Vol.  
__________________________________________________ 
 
Agenda 2014 Regio West 
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; 
7 oktober: bezoek aan Antique Automobile Club of America 
in Hershey, Pennsylvania, organisatie bestuur Regio West; 
9 november: meeting door het bestuur van Regio West; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel.  
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