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We zijn alweer over de helft!
Het rij-seizoen is alweer op de helft. Waalwijk is
ook weer achter de rug en zondag kunt u kersen
gaan eten. De volgende meeting op regionaal
niveau is op zondag de 19e. Hiervoor heeft u de uitnodiging
al ontvangen. Dan resten ons nog twee ritten en dan zit het
rij-seizoen er weer op. Kunt u het nog bijhouden?
Op dit moment zijn er
mensen die driftig aan
het werk zijn om hun
autootje voor het
volgende clubweekend
klaar te krijgen! In dat
licht gezien: weet u, of
heeft u misschien een
onderblok liggen voor
een MG TC? Je zou er Herman ontzettend mee helpen! En
het is natuurlijk belangrijk dat hij verder kan met zijn
reparatie van het motorblok!
Uw regiobestuur en alle regioleden hopen elkaar weer te
zien op de volgende regionale meeting.

21 Juni water, regen en nat
Het was op een dag die gelijk viel met Silverstone. Natuurlijk
gaan er een aantal regioleden naar Engeland, maar de
meesten blijven toch in Regio West. Vaak regent het in
Silverstone en dan is het rondom Utrecht en Oudewater
beter toeven… Vaderdag viel dit jaar ook op de 21e juni. Daar
hadden de organisatoren ook iets last van. Maar de meeste
ellende gaf toch het onweer en de vele zware regenbuien.
Dat er toch nog 5 MG’s en 3 vreemde auto’s aan de start
kwamen is eigenlijk een prestatie! John Bekker kwam vanuit
de Haagse kant van de regio helemaal naar de Utrechtse
kant ervan. En zonder de kap er op! Als hij moest zoeken
waar hij heen moest rijden kwam er een groene paraplu
vanuit het vooronder, zo kon hij dan enigszins droog de
route bepalen. Hij kwam dan ook aardig verregend aan in
het prachtige restaurant op de golfbaan in Bunnik.
Jan en Elly besloten de rit op de plank te leggen voor
volgend jaar. Wel gingen wij gezamenlijk naar “’t Praethuys”.
Tot aan De Meern over de snelweg en het laatste gedeelte
binnendoor. Het was wel even dooreten want de groep die
verwacht werd, zou vele malen groter moeten zijn. De sfeer
was geweldig en zo werd het toch een echt gezellige Regio
West meeting!

19 Juli De Don Quichot rit
U heeft de uitnodiging al binnen. Graag roepen wij de rit in
Rotterdam terug in het geheugen. U weet wel: met het
bezoek aan die grote boot, de Stad Rotterdam. Dat werd ook
een enorme happening met zo’n 25 autootjes! Wat de heren
uitzetters met hun dames dit keer weer verzonnen hebben,
het laat zich raden. De naam van de rit: De Don Quichot rit,
doet het een en ander vermoeden!
U wordt dit keer verwacht om 11.00 uur in Restaurant
Belvédère, Lekdijk West 4, 2871 MK Schoonhoven. Na de
koffie gaat u om 12.00 uur een toertocht rijden, u komt op
onverwacht mooie weggetjes, met een spectaculaire
ontknoping. Neem wel wat kleingeld mee voor onderweg,
misschien dat het van pas komt!
Als u aan alle onderdelen van de rit wilt meedoen, vraagt de
organisatie een deelname van € 10,00 per persoon (het
schijnt een leuke verrassing te zijn!).
Na afloop van de rit is er gelegenheid voor een geweldig
diner à € 22,50. U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven.

Meeting 20 september
Pieter en Jan hebben al zo’n 22 aanmeldingen voor het
partijtje Pitch en Putt wat zij willen gaan doen in Kamerik.
Dat belooft ook een heel spektakel te gaan worden.
Natuurlijk kunt u ook alleen de rit rijden en vanachter een
koud glas bier uw sportieve mede regio-leden aanmoedigen!
Als u ook wilt mee golven, ziet u in de agenda hoe een en
ander kan.
_________________________________________________
Weekend 2016
De datum is bekend: 20, 21 en 22 mei 2016. Er zijn op dit
moment 21 inschrijvingen en de accommodatie is ruim
genoeg. Daar zullen enkele mensen heel blij mee zijn! De
organisatie heeft besloten om verder nog geen informatie te
lekken, meer nieuws misschien in de volgende nieuwsbrief.
_________________________________________________
Agenda 2015 MGTTO Regio West
19 juli: regio meeting door Carel en Elly van de Graaf en Toni
en Corinne Plarina;
16 augustus: picknick door Magda en Dick van der Maden;
20 september: regio meeting door Pieter Nederhoff en Jan
de Veer; gelieve uw deelname aan het golven even naar
Pieter te mailen, voor deelname aan de rit is dit natuurlijk
niet nodig p.j.nederhoff@planet.nl
zaterdag 10 oktober: damesdingen, koken, weer in
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden;
15 november: regio meeting door bestuur regio West;
20 december: doen we het in 2015 nog een keertje prettig
over, de Kerstborrel.

