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18 Augustus Picknick Boskoop

De dertigste picknick is alweer verleden tijd. De
weersvoorspelling was niet zo goed. De oproep om
toch te komen denoods met de dagelijkse auto
heeft gewerkt er waren er 10, en 11 MG’s.
Achteraf viel het weer erg mee, we konden open
rijden. Na de prachtige rit was het weer goed
toeven op het landgoed van Teun en Wilma. Het
was ook erg fijn dat Magda er weer bij was, voor
velen was dit na het overlijden van Dick weer de
eerste keer dat zij haar weer ontmoeten. Er was
ook nog lekkere soep van Anneloes en Hans, sate
van Teun en Wilma en wijn van Charles en Marjo.
Het gevolg was dat het zeer gezellig was en de
laatsten pas om 20.00 uur weg gingen,
Magda,Teun en Wilma bedankt voor de super
meeting.

30 augustus - 31 augustus- 1 september
Met 11 MG’s van onze regio naar
Wings&wheels in Gilze-Rijen.
Verzamelen was om 12.00 uur bij ons “Praethuijs”
waar we een perfecte lunch aangeboden kregen
met soep van Elly en Mariet, met broodjes
klaargemaakt door schoonzoon Peter.
Om 13.30 uur vertrokken wij met 11 MG’s en
perfect weer richting Oosterhout. Na een
tussenstop in de buurt van Waalwijk, met een
drankje, eindigden we om 17.30 uur bij het hotel in
Oosterhout.
Na opgefrist te zijn en een drankje op het terras
hebben wij heerlijk gegeten in een restaurant op
een kwartier lopen van het hotel.

Zaterdag om 8.30 uur vertrokken we naar hotel v d
Valk in Gilze, waar de inschrijving was bij Ron en
Jan. Daarna vertrokken we naar het vliegveld waar
alle auto’s opgesteld werden. Alles was daar
perfect geregeld, demo’s met mooie auto’s en
vliegtuigen, hele dag goede catering en het rondje
over het circuit met gasten was ook erg leuk. Wij
zijn op tijd vertrokken naar het hotel. Terwijl wij
daar aan een drankje in de zon zaten is er op het
vliegveld een windhoos met regen opgestoken
waarbij ons lid Stanley Daamen, die net met zijn
TC de eerste prijs gewonnen had, een
weggewaaide tent op zijn auto heeft gekregen, met
gevolg een flinke schade. s’Avonds zijn we met 2
busjes en een taxi naar een gezellig restaurant
gegaan (bedankt voor het regelen Wilma) daarna
weer terug naar het hotel. Zondag is ieder na het
ontbijt op eigen gelegenheid vertrokken. Al met al
een zeer geslaagd weekend!!

22 september regiomeeting in De Bilt
De uitnodiging volgt spoedig, let op Uw
digitale brievenbus!!!
Evenementenkalender Regio West 2019
22 september regio meeting door Jos en Paula
van Tienen samen met Jan en Elly Hauser.
17 november regio meeting door bestuur regio.
Samen met Paula en Arie van Veen in
Zwammerdam
15 december is er weer de Kerstborrel.
12 januari 2020 nieuwjaarsreceptie.

