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Alweer een jaartje verder… 

Magda en ik wensen iedereen een gezond, gelukkig 
en fantastisch 2011! Lekker rijden en van de MG-tjes 
genieten. En misschien is Onze Lieve Heer ons dit 
jaar weer net zo goed gezind als in 2010. 
 
Nadat de Kerstborrel vanwege de hevige sneeuwval 
was doorgeschoven, werd deze borrel op donderdag 23 
december gedronken. Wat heb je dan veel aan de 
emailadressen. Ook onze MGTTO-site was al heel vlug 
aangepast, dus iedereen was goed op de hoogte. En 
wat is het weer gezellig geweest! Wat hebben wij toch 
een mooie regio! Er waren mensen die al ruim dertig 
jaar lid zijn en voor het eerst naar een meeting 
kwamen! Hopelijk zien wij hen ook met hun autootje!  
 
Een uitgebreid verslag van de kerstborrel treft u in het 
eerste clubblad van dit jaar aan! Laten we met z’n allen 
proberen de hele MGTTO zo actief te krijgen! 
 

 

 

Evenementenkalender 2011: 

9 januari federatieve onderdelenbeurs in Houten, de 
Nederlandse MG-clubs zijn daar allemaal vertegen-
woordigd; 
3 april landelijke meeting in de regio door Jan de 
Veer; 
17 april wij gaan asperges steken en kunnen na 
afloop genieten van een fantastisch driegangen diner, 
een leuke rit vooraf om het nieuwe seizoen in te 
luiden; 
13, 14 en 15 mei weekend in de Betuwe, 
georganiseerd door Toni en Corinne Plarina; 
26 juni rit met aansluitend English Tea, organisatie 
Jan en Elly Hauser; 
17 juli rit door Ben Dijk en Toni Plarina; 

21 augustus picknick door uw eigen regio-voorzitter 
en zijn vrouwtje, dit jaar eens iets anders?; 
18 september weer op herhaling: de boerengolf door 
Carel en Elly van de Graaf; lachen, gieren, brullen! 
14 november landelijke onderdelenmarkt in Reeuwijk 
door Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
18 december doen we het in 2011 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 

 

Al is het maar voor de gezelligheid… 

Op 9 januari is er in Houten weer een federatieve 
onderdelenbeurs. De MG Car Club, de MGATO en de 
MGTTO zijn daar vertegenwoordigd. De clubwinkel 
zal daar ook uitgebreid gepresenteerd worden. Mocht 
u nog wat onderdelen nodig hebben, u zult het daar 
zeker kunnen vinden. 
Of er nog een uitnodiging komt voor dit evenement, 
dat weet ik niet. Zo niet, kunt u deze nieuwsbrief als 
zodanig beschouwen. 
Maar zelfs als u niet aan het sleutelen bent, treft u 
daar veel gezelligheid aan. Uw regiobestuur is ook 
voltallig aanwezig! U kunt ons vinden achter de 
clubstand van de MG Car Club, deze plaats is ons bij 
toeval aangewezen! 
 
Voor diegenen, die er nog nooit zijn geweest: gewoon 
eens doen. Het is wel verslavend! 

 

 

In mei is er weer een lekker weekendje! 

Het weekend was wel heel snel volgeboekt! Wij gaan 
met 15 autootjes naar de Betuwe. De omgeving is al 
gewaarschuwd, wij worden verwacht! 
 

 


