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Leuke reactie 
Op mijn oproep in de vorige nieuwsbrief of u nog iets 
leuks voor de nieuwsbrief te melden heeft heb ik een 
reactie van Jan Weerheim ontvangen.Ik heb er wat 
plaatjes bij gezocht. Is het weer een gevulde nieuwsbrief 
Jan hartelijk bedankt. Wij zijn druk bezig om de rit van 
juni op de een of andere manier door te laten gaan. 
Zodra er nieuws is hoort U dat per omgaande.  

 

Een dik jaar corona, 
Als ik voor de zoveelste keer, in m’n garage, in de TD 
stap en door de voorruit naar m’n planken met 
reserveonderdelen en olieblikken kijk, lijkt het alweer een 
eeuwigheid geleden dat we in clubverband een rit 

hebben gereden. Dat geld ook voor de overige 
evenementen zoals de onderdelenbeurs de 
bijeenkomsten in Oudewater en de British autojumble in 
Waalwijk. Op die momenten besef je pas echt hoe 
normaal we het vinden dat alles kan en mag. Vorig jaar 
hebben Ria en ik nog een tweetal ritten naar Zeeland 
ondernomen. Broodjes en koffie mee want onderweg is 
er niets te krijgen en wat is er mis met ouderwets 
picknicken. Maar toch, alleen is maar alleen, de 
gezelligheid van het samen delen van ervaringen en 
belevenissen ontbreekt. Vrienden en kennissen die we 
spreken, proberen er allemaal wat van te maken, de een 
ruimt voor de zoveelste keer z’n schuur op en de ander 
zoekt z’n heil in het lezen van boeken of het leggen van 
legpuzzels. Gelukkig herinneren de nieuwsbrieven van 
Jan en het clubblad ons er aan dat we nog steeds lid zijn 
van een gezellige autoclub, MG the mark of friendship, 
zoals de Engelsen dat ooit bedacht hebben. Ook op de 
vernieuwde website is het, naast de wekelijkse 
coronablog, hoe houden ze het vol, genieten van de 
reeks technische artikelen die daar te vinden zijn. 
 

 
Als je die artikelen doorneemt gaat het gelijk weer 
kriebelen om opnieuw onderhoud te plegen. 
Maar ja hoe vaak wil je olie verversen als je nauwelijks 
rijdt. Het scheelt in de onderhoudskosten, dat wel, en 
met de brexit zijn de onderdelen uit Engeland er ook niet 
voordeliger op geworden.  
Maar zoals een bekende Nederlander al aangaf : 
       ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’ 

Zo moeten we de achter ons liggende periode dan 
misschien ook maar bekijken, we zijn ons er weer eens 
goed van bewust geworden dat niet alles  
vanzelfsprekend is. Ondertussen zijn de vaccinaties op 
stoom gekomen en het aantal besmettingen loopt, op het 
moment van schrijven, flink terug. Dat geeft de 
goedgemutste MG enthousiast weer moed. Laten we 
hopen dat we elkaar snel weer veilig kunnen gaan zien, 
wat mij betreft, ik kan niet wachten. 
Jan Weerheim 

 
Agenda 2021 onder voorbehoud. 
 
????   Bijpraatmiddag ,,Praethuijs”  Oudewater  
            Jan en Elly Hauser. 
13 juni   Regio rit   Carel van der Graaf-Bestuur regio. 
27 juni  British autojumble Waalwijk  MG Car Club. Afgelast  

18 juli    Regio rit  Joop Silvius – Hans Verbeek. 
15 augustus Regio picknick Teun en Wilma v d Heiden – 
Magda vd Maden. 
11-12 september British Cars & Lifestyle  Rosmalen. 
24-25-26  september    Regio weekend   Pieter Nederhoff –  
Teun v d Heiden. 
3 oktober landelijke meeting Jan de Veer- Bestuur regio. 

14 november Wijproeverij  Zwammerdam  Arie en Paula v Veen 
28 november  British Car Partsday Houten. 
19 december  Kerst borrel  Bestuur Regio. 
10 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie  Bestuur Regio. 
 


