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Het bestuur van de MGTTO
Regio West wenst alle
regioleden een Gezond en
Gelukkig Nieuwjaar!
Wij hopen dat u net als wij, weer veel leuke dingen
gaat doen met het MG-tje. En u kent ons ondertussen:
wij zullen er alles aan doen om dat ook dit nieuwe jaar
weer voor elkaar te krijgen. Kijkt u maar eens naar de
prachtig gevulde agenda!
______________________________________________________________

16 December was er de Kerstborrel
U weet dat de Kerstborrel gerealiseerd kan worden
door de vele sponsors die hier aan mee werken. Veel
regio leden brengen iets lekkers mee om te happen of
te drinken.
Na de welkomstbubbels
werd eenieder welkom
geheten door Dick. Er waren
een drietal afmeldingen.
Henk en Trudy van
Neerrijnen hadden een
familieaangelegenheid en
Cor Blok en Adrie
Groenendijk konden door trieste familie
omstandigheden niet komen De derde afmelding was
van Sam en Agnes. Agnes was zeer recent geopereerd.
Zij waren echt van plan om te komen, maar dat ging
helaas nog niet.
Het is een goede gewoonte om
het bijna afgelopen jaar even te
memoreren. Wij begonnen dit
jaar met de Founding Day. Het
werd een grandioos succes! Dat
succes werd hevig de grond in
geboord doordat onze vriend Toni Plarina kwam te
overlijden. Wij hebben met een grote groep uit de
regio afscheid van hem kunnen nemen. Wij zijn blij dat
wij Corinne al verschillende malen hebben mogen
begroeten op een meeting. Nog maar kort geleden
kregen wij bericht dat Jan Kooij was overleden. Jan
hoorde eigenlijk niet in onze regio, maar wilde met zijn
Willy gewoon bij een gezellige regio horen. Gelukkig
dat hij ondanks zijn ziekte dit jaar een
aantal keren aanwezig kon zijn op
een meeting. Het was ook heel fijn
dat Willy er die 16e bij was.
Onlangs hebben Rob Nobel en Jan
Hauser ook nog in het ziekenhuis
gelegen, maar met hen gaat het
inmiddels weer goed. Ook fijn dat
Ben en Yvon Dijk er weer bij waren.
In maart gingen wij weer kegelen en in april was er een
meeting samen met de ATO, georganiseerd door Jan
Hauser. Er waren 54 auto’s! In mei was er dit keer geen
weekend omdat het lustrumfeest begin juni gehouden
werd. Daarom ook was er in mei een gezellige meeting

door Joop Silvius en Hans Verbeek, met prachtig weer
en een grandioze opkomst. In juni was er een meeting
door Teun en Wilma; eigenlijk hebben wij gewoon hun
huwelijksfeest en Wilma’s verjaardag gevierd. Dat was
ook weer een grandioze happening!
In juli was het weer de beurt aan Pieter Nederhoff en
Jan de Veer. Hier waren ook weer 23 equipes. En
natuurlijk ook wederom met prachtig weer!
In augustus was er de picknick door Teun en Dick.
Misschien valt het u op dat alleen de namen van de
mannen vermeld staan, natuurlijk horen bij die namen
ook dames. Zonder onze dames zou de Regio niet zijn
wat het nu is: door een
daverend applaus liet
iedereen merken dat dit een
juiste uitspraak was!
In september was er het
regio weekend. Het was een
heerlijk weekend. Iedereen
heeft ontzettend genoten.
Als afsluiting dit jaar was er het feest op 18 november
bij Arie en Paula in Zwammerdam. Het was Piet
Deurloo die een leuke presentatie gaf over het al ruim
50 jaar hebben van een MG TD. Een geweldige
opkomst en een super gezellige middag. Sinds die
zondag is er in Zwammerdam een glasbak extra neer
gezet!
De Kerstborrel die zou niet
mogelijk zijn geweest
zonder onze sponsors: Jos
en Paula; Rob en Corrie;
Pieter en Mariët; Dick en
Magda; Jan en Elly; Charles
en Marjo; Jan en Hanny;
Teun en Wilma; Sam en
Agnes; Henk en Trudy; Wim
en Jeannette; en Arie en
Paula. Wij gingen in ieder
geval niet met honger of dorst naar huis.
Er was ook een officieel gedeelte van deze Kerstborrel:
de uitreiking van de Dank-je-wel-wissel-trofee. Dit jaar
ging deze beker naar de organisatoren van het regio
weekend. De organisatie hiervan kostte dit jaar wel
heel veel doorzettingsvermogen en vele tranen. Maar
het is ze toch gelukt om de deelnemers een onver-

getelijk weekend te bezorgen: daarom ging de beker
dit jaar naar de familie van de Graaf en de familie
Plarina. Jan Hauser mocht Corinne en Elly de beker
uitreiken en de dames kussen.
Het was weer een fantastische kerstborrel, iedereen
bedankt voor de geweldige inspanning! Het was een
afspiegeling van wat er allemaal in de regio gebeurt!
______________________________________________________________

13 Januari: nieuwjaarsreceptie in de regio
U heeft de uitnodiging gelijktijdig met deze nieuwsbrief
ontvangen. Op zondag 13 januari vanaf 15.00 uur zijn
jullie van harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en Elly
Hauser, Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater.
U wordt verwelkomd met een glaasje met bubbels en
daarna zijn er weer de bekende eurodrankjes. Omdat
Gerard en Greet Huigsloot onlangs hun 50-jarig
huwelijk hebben gevierd zal het welkomstdrankje op
die dag door hen worden aangeboden.
Natuurlijk wordt er ook voor een knabbeltje en een
borrelhapje gezorgd. Misschien is het een leuk idee om
wat oude foto’s van een MG-meeting of –trip mee te
brengen? Foto’s uit de oude doos zijn altijd leuk om
naar te kijken.
______________________________________________________________

Het weekend in 2019…
Voor dit weekend was een inschrijvingslimiet voor 25
equipes. Dit aantal is bereikt, de inschrijving is reeds
gesloten. Mocht u toch nog mee willen, kunt u zich op
de reservelijst laten plaatsen. Mocht er iemand
onverhoopt uitvallen… Je weet het maar nooit!
______________________________________________________________

Classic Wings & Wheels
Dit is een van de meest smaakmakende events op de
Nederlandse klassiekerkalender. Op zaterdag 31
augustus vindt dit tweejaarlijkse festijn voor de
negende maal plaats op luchtmachtbasis Gilze-Rijen,
tussen Breda en Tilburg. Naast honderden waanzinnige
historische (race)auto’s en bijzondere vliegtuigen, viert
de Dutch Bentley Drivers Club een verjaardagsfeestje;
het roemruchte oer-Engelse merk bestaat 100 jaar in
2019. Feest op de baan en in de lucht! Classic Wings &
Wheels wordt niet voor niets Little Dutch Goodwood
genoemd. De bomvolle zomerdag staat in het teken
van demonstraties van klassieke, voornamelijk sporten racewagens, zoals historische toer- en formulewagens, brute Can Am-racers en charmante pre-wars.

In de lucht is er volop actie met demonstraties van
Spitfires, Harvards, Tiger Moths en andere schitterende
vliegtuigen van Koninklijke Luchtmacht Historische
Vlucht, die in 2019 50 jaar bestaat. Op uitnodiging
geven enkele autoclubs acte de préséance. In 2019 zijn
dit in ieder geval: Dutch Bentley Drivers Club, Het
Jensen Genootschap Holland, de MGTTO Club, de
Nederlandse TR Club, Dutch Vintage Sports Car Club en
deelnemer vanaf de allereerste keer: de Ferrari Club
Nederland. “Oldtimerbezitters en clubs die Classic
Wings & Wheels van dichtbij willen meemaken,
kunnen gerust contact met mij opnemen”, aldus Henk
Janus, voorzitter van de Stichting Classic Wings &
Wheels. “Bij de acht voorgaande edities werd van dit
aanbod gretig gebruik gemaakt. Het complete terrein
van de vliegbasis stond vol met een heerlijke
hoeveelheid exclusieve, bijzondere en nostalgische
voertuigen. De goede doelen voor 2019 zijn Prinses
Máxima Centrum (voor kinderen, tegen kanker)
en Slokdarm- en Maagkanker Fonds.
Classic Wings & Wheels wordt georganiseerd door de
stichting Classic Wings & Wheels en de Koninklijke
Luchtmacht Historische Vlucht in samenwerking met
Rotary Club Oosterhout en Circuit Zandvoort. Net als in
de voorgaande jaren zullen er op 31 augustus bekende
Nederlanders aanwezig zijn om de goede doelen kracht
bij te zetten. Op de vorige editie waren dit onder
andere Bernhard van Oranje, Gijs van Lennep en Jan
Lammers en op de uitgereikte cheque stond een fraaie
€ 52.000.
Een prachtig evenement op het vliegveld in Gilze-Rijen,
waarvoor je moet worden uitgenodigd. Dit keer is het
ook de beurt aan de MGTTO. Regio West gaat met een
mooie groep auto’s. Er zijn 13 inschrijvingen en de
inschrijving is tot op de 13e januari geopend.
______________________________________________________________

Evenementenkalender 2019 Regio West
13 januari 2018 nieuwjaarsreceptie in “’t Praethuys”,
organisatie regiobestuur;
24 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en
Hannie de Veer;
28 april regio meeting, samen met de MGATO door Jan
en Elly Hauser;
17 t/m 19 mei weekend georganiseerd
door Jan en Elly Hauser en Dick en
Magda van der Maden, natuurlijk is de
locatie een verrassing;
23 juni regio meeting door Herman en Daisy Rump;
21 juli regio meeting door Wim en Jeannette de Pater;
18 augustus picknick door Dick en Magda van der
Maden samen met Teun en Wilma van der Heiden;
31 augustus Wings & Wheels, zie artikel hiervoor;
22 september regio meeting door Jos en Paula van
Tienen;
17 november regio meeting door bestuur regio West;
15 december doen we het in 2019 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel in “’t Praethuys”.
Voorlopige agenda 2020 Regio West
12 januari nieuwjaarsreceptie in “’t Praethuys”,
organisatie regiobestuur.

