Nieuwsbrief nr. 102 - MGTTO Regio West - Mei 2017
In mei rijdt iedereen in een Y…
Deze maand is er geen uitnodiging bij
de nieuwsbrief gevoegd. Want deze
maand gaan we een weekendje naar
Friesland. Dat wordt weer een feestje.
Daar doe je het allemaal voor. De eerste regionale rit is
achter de rug, maar daar leest u hieronder meer over.
Als deze rit een afspiegeling gaat zijn voor de rest van
het jaar, dan wordt het weer ouderwets genieten!

23 April rit samen met de MGATO
In de week voorafgaand aan de meeting was het billen
knijpen. De temperatuur bereikte een dieptepunt. Nog
nooit was er zo’n lage temperatuur gemeten in de
maand april! De kans op regen was groot, wat kon de
organisatie verwachten? In de herinneringsmail, die
zoals gebruikelijk voor de meeting, nog wordt
verstuurd, stond een optimistisch bericht over de
weersverwachting. Het heeft allemaal geholpen. Er
waren die dag in Zwammerdam 43 equipes aanwezig.
Netjes verdeeld in MGTTO-ers en MGATO-ers. De
locatie: “In den Bolknak” was voor iedereen een nieuw
adres. Goede parkeerruimte en weer eens een andere
omgeving. Jos
van Tienen had
heel wat uurtjes
in zijn
persoonlijke
bakkerij gestaan
en had wel
honderd gevulde koeken gemaakt. Rijk voorzien van
heerlijke spijs en een marsepeinen MG-logo on top!
Daarbij de heerlijke koffie van Paula en Arie van Veen,
onze gastvrouw en –heer voor die dag. Een beter begin
van die dag kun je je niet wensen! De opkomst was
verbluffend. De een na de andere MG kwam aanrijden.
Dan iemand van de ATO, dan weer een paar mensen
van de TTO. Het aantal dichte MG’s was hoog: A coupé,
Magnettes en uit eigen gelederen de MG YB.
Het was een prachtige rij met auto’s die vertrok voor
de puzzelrit door het groene hart van Nederland. Er
was zelfs voor een heuse (?) ontheffing gezorgd! Die
had je nodig om een afgesloten weggedeelte te mogen
rijden. Het was weer eens een ouderwetse rit, met
vragen die je niet op het internet kon oplossen. Je
moest het echt vanuit de auto oplossen. Het lijkt wel

een repeterend verhaal aan het worden: de eerste prijs
ging naar het koppel Adrie Groenenboom en Cor Blok.
Vanaf hier willen wij de organisatie Jan en Elly Hauser
en assistenten nogmaals hartelijk danken!
_____________________________________________
Regio West Weekend 2017
Nog maar een paar weekjes en dan is het zo ver! De
ritten zijn na-gereden en de programmaboekjes liggen
klaar. De temperatuur gaat langzaam omhoog en
iedereen is er klaar voor! Mocht u ook een keertje mee
willen, houd dan de nieuwsbrief in de gaten. In het
najaar van 2018 is weer een regionaal weekendje weg!
_____________________________________________
11 Juni is in verre gaande staat van ontwikkeling…
Zoals u inmiddels weet, is de datum van de regiomeeting in juni aangepast. Het is 11 juni geworden.
Vaderdag valt een week later en een week daarna is de
federatieve meeting in Drunen (voorheen Waalwijk).
Cor Blok en Adrie Groenenboom zijn heel druk met de
organisatie van een en ander. Voor ons weer een leuke
dag in een totaal ander gedeelte van onze regio. Wij
kijken er nu al naar uit!

Nieuws over Ben Dijk
Ben en Yvon Dijk hebben nieuws over het ziekteverloop van Ben. Er is een lichtpuntje: Ben wordt
binnenkort geopereerd. Dat geeft reden tot optimisme,
want het leek eerst niet operabel, maar de
bestralingen hebben dus effect gehad. Wij wensen hen
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!
_____________________________________________
Evenementenkalender Regio West
26 t/m 28 mei weekend georganiseerd door Herman
en Daisy Rump, ergens in Friesland;
11 juni regio meeting Cor Blok en Adrie Groenenboom;
16 juli regio meeting door Carel en Ellie van de Graaf
en Toni en Corinne Plarina;
20 augustus picknick door Dick en Magda van der
Maden;
17 september regio meeting door Pieter en Mariët
Nederhoff;
19 november meeting door het regio bestuur;
17 december doen we het in 2017 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.
15 januari 2018 nieuwjaarsreceptie met speciaal
thema in ‘”t Praethuys”, dit evenement wordt mede
mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren.

