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Picknick 
 

De jaarlijkse picknick 
was weer een van de 
hoogtepunten van het 
seizoen, De opkomst 
was met 22 MG’s en 
een Auburn weer heel 
goed. 
Na een mooie rit met 
naar ik gehoord heb 
veel kleine weggetjes 

was het weer goed vertoeven op het landgoed van 
Wilma en Teun. 
 
De pizzaoven en 
de barbecue 
draaide op volle 
toeren. 
De picknickmanden 
waren goed gevuld, 
iedereen liet het 
zich goed smaken.   
 
Wilma , Magda en Teun zeer hartelijk bedankt voor 
deze geslaagde dag. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondergetekende was er na zijn ongeluk sinds lange 
tijd er ook weer bij, wilde alleen bij de picknick een 
half uurtje blijven , werd doordat het zo gezellig was 
ruim 2,5 uur . Het was wel een beetje te lang ,moest 
dat de volgende dag met veel pijn bekopen . 
Maar niet getreurd het gaat iedere dag een beetje 
beter. Ik hoop u weer snel te zien. 

 
25-26 september mini weekend Regio West. 
 
Wij gaan met 13 MG’s richting Hoenderloo.  
Alles is geregeld,het beloofd een super weekend te 
worden. Mooi weer moet nog even geregeld worden 

 
Bijpraatmiddag. 
 
Als de covid regels het toe laten willen proberen om  
op zondag 24 
oktober in het “ 
Praethuijs” een 
gezellige middag 
te houden. Zet 
de datum met 
potlood alvast in 
uw agenda. 

 
 
Het project van uw regio bestuur is klaar. 
 

De TC is erg mooi geworden,was even te zien bij de 
start van de picknick. 

 
Agenda 2021 onder voorbehoud 
 
24 oktober      Bijpraatmiddag ,,Praethuijs”  Oudewater  
              Jan en Elly Hauser. 
. 
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. 
 


