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Hoezo een mooie zomer…?
Wij gaan dit jaar weer nieuwe records
vestigen. Is het niet in aantallen
bezoekers op een regionale meeting,
dan wel in temperaturen gemeten
achter het stuur van een heerlijke T-type. Want laten
wij wel zijn: het weer is prachtig en de opkomsten
worden steeds hoger. En daar doe je het allemaal voor.
Het was ook leuk om te zien dat het aantal deelnemers
uit onze regio West aan de landelijke Kersenrit redelijk
hoog te noemen was. Maar het aantal evenementen
op de agenda slinkt heel snel… De picknick staat nu
bovenaan de lijst; daarna is er het regio weekend. En
eigenlijk is dan het rijseizoen alweer voorbij. Dus:
auto’s uit de garage, poetsen en rijden! Want zo een
MG-seizoen (en het leven) gaan zo aan je voorbij!
Speciaal voor onze leden uit het Rotterdamsche: wij
vertrekken 19 augustus vanuit jullie omgeving!

22 Juli langs de Hollandse IJssel…
Op zondag 22 juli was er weer een regiorit, deze werd
georganiseerd door Mariët en Pieter Nederhoff en
Hanny en Jan de Veer. Wij startten die dag om even na
12.00 uur vanaf restaurant De Reeuwijkse Hout,
in Reeuwijk. Er waren, ondanks enkele afmeldingen,
toch weer 23 starters. Niet iedereen reed de rit mee,
maar het was een geweldig leuke opkomst. Bij de finish
in het praathuis waren nog meer deelnemers. Dit
kwam doordat de regioleden hun jubileumboek
konden ophalen. Er werden die dag weer 9 boeken
uitgereikt, waardoor het aantal afgeleverde boeken nu
op 49 staat. Wij zijn zo ongeveer over de helft!
Er waren dit keer ook een aantal bezoekers van buiten
de regio. Die zijn er altijd wel, maar die behoren tot de
harde kern en zijn volledig geadopteerd door de regio.
Nee, dit waren mensen die voor de eerste keer op
visite kwamen. Het was wel een beetje sneu dat zij het
jubileumboek niet konden meenemen. Zij krijgen hun
boek door hun regio gedistribueerd.
De rit zelf was ook weer prachtig. En de gezelligheid in
“’t Praethuys” was als vanouds. Jan, Pieter en ook jullie
geweldige dames, weer enorm bedankt voor de
gezellige dag! En natuurlijk Jan en Elly ook, omdat het
weer goed toeven was daar in Oudewater.
Jan Hauser, onze gastheer, bracht de aanwezigen op de
hoogte waarom Magda en Dick er niet waren. Dat was
toch weer een beetje schrikken! Maar wij hebben
vernomen dat de picknick gewoon door gaat. En daar
zijn zij ook weer bij!

19 Augustus is er weer de picknick…
Op zondag 19 augustus 2018 is weer de alom bekende
en beruchte picknick. U wordt om 11.00 uur verwacht
bij Nidec, Kubus 155, 2264 DG Sliedrecht. Wij worden
daar ontvangen door Teun van der Heiden die ons een
rondleiding zal geven in dit interessante bedrijf.
Natuurlijk drinken wij daar ook koffie met wat lekkers!
Wij vertrekken zo rond 12.15 uur voor een leuke rit
langs de mooiste plekjes in Zuid-Holland. Wij eindigen
ook weer bij Teun en Wilma van der Heiden, maar dan
op hun prachtige landgoed in Boskoop.
Voor de goede orde nog
even de spelregels: u dient
zelf voor een gevulde
picknickmand te zorgen met
hapjes en drankjes. Er zal ook
een brandende barbecue
aanwezig zijn.
Op die dag is ook weer het MGTTO jubileumboek in
Boskoop op te halen!
_____________________________________________
Evenementenkalender Regio West 2018
19 augustus picknick door Dick en Magda van der
Maden samen met Teun en Wilma van der Heiden;
21 t/m 23 september weekend georganiseerd door de
families Van de Graaf en Plarina, locatie Veluwe;
18 november regio meeting door bestuur regio West,
er is een speciale gast met een leuke presentatie: 50
jaar plezier met je MG TD;
16 december is er weer de Kerstborrel.

