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 Picknick 2020. 
 
De jaarlijkse picknick was voor velen van ons weer een 
weerzien na lange tijd. Bij de start bij het bedrijfspand 
van Teun en Wilma was alles strak georganiseerd zodat 
we met 21 equipes voldoende afstand konden houden 
(men kreeg zelfs een picknick afstand houder uitgereikt.) 
Na een hele mooie rit door het groene hart was het weer 
zoals vanouds zeer gezellig op het landje.  
Teun werd Antonio de pizzabakker, er was saté ,wijn, 
soep en druiven van diverse sponsors.  
Kortom het was weer super.  Magda , Wilma en Teun 
ontzettend bedankt. 
Hierna nog een verslag van de organisatie. 

 
 Eindelijk weer karren met  T Types. 
 
Toen we met de organisatie van de picknick   begonnen 
wisten we dat we extra aandacht moesten besteden om 
het veilig te doen. Maar uiteraard is het ieders eigen 
verantwoording om zelf de regels in acht te nemen.  
Vandaar dat iedereen origineel  MGTTO 1,5 meter 
bamboe stokje kreeg om de gepaste afstand te houden. 
Naast de fysieke beperkingen was te merken dat 
iedereen er aan toe was om weer eens een keer een ritje 
te rijden en lekker bij te kletsen. Gewoon ontspannen en 
van de vrijheid van je open MG op de polder weggetjes 
in het groene hart genieten. Dat maakt het hoofd weer 
fijn leeg.  
Geen vragen, geen opdrachten, alleen de 
routebeschrijving volgen en op naar de picknickplaats 
op het Zwartepad in Boskoop. Na aankomst van alle 
deelnemers kon iedereen een heerlijk plekje zoeken in 
de schaduw van de platanen en kastanjebomen. 
 

 
Onder het genot van al het lekkers wat er in de tassen en 
manden zat werd er weer heerlijk bij gekletst.   
Eerst werd er genoten van een lekker kopje soep dat 
door Anneloes was meegenomen. Gelukkig zaten de 
weervoorspellers er helemaal naast en was het een 
geweldige mooie zonnige dag om heerlijk in de tuin te 
zitten. Wij willen de  sponsors van de wijnen ( Jan en 
Charles) hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 
Het geeft een geweldige voldoening als je alle MG 
vrienden weer ziet genieten en dat is waar we het in de 
regio voor doen. Wij willen iedereen bedanken voor de 
deelname , de lieve woorden en attenties. 
Wij hebben het graag gedaan. 
 
Magda, Wilma en Teun. 

 
 

 
Agenda  Regio West. 
 
Helaas staan alle evenementen on hold , mocht er nog 
verandering in komen hoort U dit tijdig. 
September rit kan helaas niet door gaan doordat er geen 
start en finish locatie beschikbaar is waar je volgens de 
regels met 40 -50 man veilig binnen kan verblijven. 
British Car Partsday op 25 oktober is ook afgelast. 

 
Op de volgende pagina nog wat foto’s van 
de picknick 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
                           
 

  
 
 


