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Op 2 april begon het rij-seizoen… 
Wij begonnen met de eerste landelijke rit waarvan een 
verslag door Teun vander Heiden.  
                                      

 
 
 

 
Een mooie dag met de zwarte MG.  
 Het was een zeer bijzondere beleving om de landelijke 
openings rit te rijden in de wetenschap dat een van de 
uitzetters niet meer onder ons is. Toch is alles in de stijl 
verlopen zoals we van een Mg rit mogen 
verwachten.Een grandiose opkomst met van pre-war 
tot MGB en alles wat daar tussen zat.Veel opkomst van 
ver buiten de regio was te bewonderen,maar hoe vaak 
komt het nog voor dat je op de markt in Gouda mag 
starten? Ook de weervoorspellingen werkten in het 
voordeel van de organisatie en Pieter en Jan hadden het 
maar druk om ieder op de juist plek op de markt te 
krijgen. Als locals wisten wij de weg Achter de Waag en 
de doorsteek naar de markt snel te vinden,maar velen 
stonden aan de verkeerde kant van de markt voor de 
paal .Dan is het dus best wel even zoeken voor je in de 
rij op de markt kan aansluiten. 
Na een prachtige rit ,waarin helaas veel uitvallers 
waren,zij we uiteindelijk in het kaas dorp Bodegraven 
beland waar we op het terras ,in de zon,een borrel ter 
nagedachtenis hebben geheven.Best wrang,maar de 
zon scheen,wij gaan verder met onze hobby en van de 

vriendschap in 
onze regio . 
 
Ik haal nog maar 
eens een spreuk 
aan die je vaak 
tegen komt in de  
advertenties van 
ons merk:  

“ life is to short not to” en zo is het maar net. 
Namens alle deelnemers bedankt voor deorganisatie, 
de foto’s bewijzen dat de thuisblijvers wat moois gemist 
hebben. 
 
Teun namens alle deelnemers bedankt voor de 
prachtige foto die ieder ontvangen heeft 
 

 
 
 

 
 

Meeting samen met 
de MGATO 
Op zondag 28 april was de 
eerste regio meeting van 
dit jaar door Jos en Paula 
van Tienen samen met Jan 
en Elly Hauser.De start 
was bij Paviljoen 
Beerschoten in de De Bilt. 
De deelnemers werden 
verwelkomd met een 
kopje koffie en iets 

lekkers, zelf gebakken door Jos. Er waren ondanks het 
slechte weer toch nog 10 Regio leden en 19 ATO leden. 
Er waren diverse leden met de dagelijkse auto gekomen 
De beeldentuin van Jits Bakker werd ook druk bezocht. 
Na een mooie rit met verrassingen was de finish in het 
“Praethuijs” waar het zoals gewoonlijk erg gezellig was. 
Uitzetters bedankt 
 

17-t/m 19 mei regio weekend. 
De organisatie gaat komend weekend de ritten nog een 
keer controleren en de puntjes op de I zetten. 
U ontvangt  binnenkort meer informatie 
 

Wings & Wheels 
Er zijn 12 inschrijvingen uit onze regio, totaal  tot nu 21 
meer details worden zodra deze er zijn bekendgemaakt. 
 

Evenementenkalender Regio West 2019 
17 t/m 19 weekend georganiseerd door de families 
Hauser, van der Maden en van Tienen. 
23 juni regio meeting door Herman en Daisy Rump. 
21 juli regio meeting door Wim en Jeannette de Pater. 
18 augustus picknick Teun en Wilma van der Heiden. 
31 augustus Wings &Wheels  door Jan Hauser. 
22 september regio meeting door Jos en Paula van 
Tienen samen met Jan en Elly Hauser. 
17 november regio meeting door bestuur Regio West.  
15 december is er weer de Kerstborrel. 
12 januari 2020 nieuwjaarsreceptie. 
 


