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                                                  Dick van der Maden overleden 

                                

 

 

 

 

 

Dit is de nieuwsbrief die ik liever niet had gemaakt, afgelopen nacht is Dick (70 jaar) toch nog sneller dan 

gedacht overleden, zoals hij al zelf aankondigde in zijn laatste nieuwsbrief is was dit einde 

onvermijdelijk, wij verliezen in hem een bijzonder mens dat 38 jaar lang heel veel voor zijn geliefde club 

gedaan heeft of het nu het maken van ons clubblad, landelijke meetings, jaarevenementen, 

lustrumfeesten, hulp bij beurzen met de clubwinkel,met als hoogtepunt een prijs van 5000.- gulden voor 

de mooiste clubstand op‘’British Car’’ en vooral de regio, eerst als regio ‘’Onder Gouda ’s St. Jan’’ later 

als ‘’Regio Midden Holland’’ en de laatste jaren als’’ Regio West’’ waar ieder jaar de hoogtepunten 

waren: 

Kegelen, meeting samen met de ATO, diverse regio meetings, het regio weekend, picknick, de 

kerstborrel, de nieuwjaarsborrel en verleden jaar nog de Founding Day ter ere van het 50 jarig bestaan 

van de club. 

 

Hij was ook de bedenker van de populaire maandelijkse Regio West 

nieuwsbrief waarvan hij er 124 gemaakt heeft, Ik zal mijn uiterste best 

doen om dit voort te zetten. 

 

Voor dit alles is hij tijdens de viering van het 40 jarig bestaan van de club 

lid van verdienste geworden en afgelopen jaarvergadering waar hij 

jammer genoeg zelf niet meer bij kon zijn verkozen tot erelid, wat was hij daar trots op. 

 

Je hebt in je leven, kennissen, vrienden en beste vrienden, dat waren we, wij hebben 28 jaar samen en 

ook met Magda en Elly heel veel leuke dingen zoals ritten rijden, weekendjes weg, vakanties, feestjes, 

concerten, uitjes etentjes en samen hebben wij ook bijzondere dingen gedaan zoals reizen naar beurzen 

in Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en kwamen altijd met koffers vol verzamelspullen 

terug. Wij hebben ook nog met diverse auto’s en een bus trouwpartijen en feestjes gedaan, ook met 

regioleden zijn wij met de bus op stap geweest(wat een feest was dat) de laatste jaren diverse MG’s 

gekocht, opgeknapt en weer verkocht. Dinsdag was onze vaste sleuteldag, als we het druk hadden 

kwam er nog wel eens een dagje bij, er ging dan ook bijna geen dag voorbij of wij hadden wel contact, 

ook deze laatste moeilijke maand is dat zo gebleven, ik ben blij dat ik afgelopen vrijdag hem in het 

hospice nog heb kunnen bezoeken en hoewel het moeilijk ging hebben wij nog heel even kunnen praten 

en afscheid kunnen nemen, wij hebben elkaar beloofd dat wij in ons volgende leven elkaar opzoeken en 

afmaken wat wij wij nog van plan waren (dat was nog heel veel)! wat zullen wij en ik in het bijzonder hem 

enorm gaan missen. Ben hem dankbaar voor alle fijne jaren. 

                              

Wij wensen Magda, kinderen, kleinkinderen en 

familie heel veel sterkte om dit enorme verlies te 

verwerken en zullen Magda de komende tijd zoveel 

mogelijk proberen te steunen 

 


