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MGATO 
Voorlopige Evenementenkalender 2019 

Januari 

06 MG Informatie- en 
Onderdelenbeurs Houten 

Februari 

17                       ALV Austerlitz 

  

Maart 

09 en 10 British Cars & Lifestylebeurs 
Rosmalen 

April  

28 MGATO / MGTTO Toerrit 
Midden Nederland 

Mei 

19 MGATO Toerrit  

Juni  

16                       Gaasterland Rit MGATO/MG                                                                                                                           
.                          Vriendenclub Noord  

23 British Autojumble Waalwijk 

  

Juli 

7 British Race Festival 

21  MGATO Toerrit Nijmegen    
e.o. 

Augustus 

16-18  MGATO weekend  

September 

15 MGATO Toerrit  

Oktober 

6 7e REEE Rit  

  

  

November 

  

Meer informatie op:   www.mgato.nl 

 
 
 
 

 
 

    Nieuwsbrief  2019-2  

Beste MGATO vrienden en vriendinnen, 
 

Helaas moet ik deze Nieuwsbrief beginnen met een trieste mededeling. Ons bereikte het 
bericht dat op 9 januari jongstleden Annet Esseveld is overleden. Annet, die slechts 60 jaar 
mocht worden, was de echtgenote van Willem Esseveld. En velen van jullie zullen Willem 
kennen als oud technisch adviseur van onze club. Daarnaast is Willem van 1992 tot 1993 ook 
nog 1 jaar interim voorzitter van de MGATO geweest. Met de gezondheid van Annet ging het 
al jaren niet goed en elk jaar ging het weer iets minder. Voor leden die Willem gekend 
hebben: er is aanstaande dinsdagavond van 20.00 tot 20.45 uur de mogelijkheid tot 
condoleren. De crematieplechtigheid begint woensdagmiddag om 14.15 uur. De locatie voor 
dinsdagavond en woensdagmiddag is het uitvaartcentrum Haagse Duinen, Wijndaelersingel 
1 (voorheen Ockenburghstraat 29) te Den Haag. In ieder geval zal uw voorzitter namens het 
bestuur, samen met leden en oud bestuurs-leden, woensdagmiddag aanwezig zijn. Ook 
vanaf deze plek wil ik Willem namens bestuur en leden van de MGATO condoleren met het 
grote verlies en hem heel veel sterkte wensen.  
 

Maar het verenigingsleven gaat nu eenmaal verder. Dus nu het goede nieuws. Op 6 januari 
jongstleden vond in Houten de 25e MG Informatie- en Onderdelendag plaats. In de goed 
bezochte MGATO stand stonden 2 bijzonder mooie MGA’s. De schitterende MGA 1600 van 
Mathew van Diessem, die na een fatale brand in februari 2018 bijna verloren was gegaan, en 
de MGA TwinCam van Cor Veerhuis, wat natuurlijk ook een hele mooie en zeer bijzondere 
MGA is. Bovendien wist de fraai gerestaureerde MGA van ons ons nieuwe lid Ron Hulshof 
een mooie 3e plaats te behalen bij de verkiezing voor de meest opmerkelijke restauratie van 
2018. Een ploeg actieve MGATO vrijwilligers heeft zaterdag de opbouw van de stand 
verzorgd en gedurende de zondag heeft een ploeg vrijwilligers, met als stimulerend 
voorbeeld Joke Veenendaal, voor de catering zorg gedragen. En wat was alles uitstekend 
verzorgd en wat smaakte alles goed. Om 12.45 uur konden we in de stand met velen toasten 
op het nieuwe jaar. En we konden ook nog 3 nieuwe leden inschrijven. Zondag in de 
namiddag stond er weer een ploeg vrijwilligers klaar om te helpen bij de afbouw. En onze 
‘huisfotograaf’ Sjaak van ’t Woud zorgde gedurende de dag voor de mooie plaatjes. Hulde en 
een groot woord van dank aan allen. 
  
Het bestuur van de MGATO is zeer verheugd met deze inzet van leden. Je zou dan toch ook 
mogen veronderstellen dat er onder de leden mensen zijn die zich op bestuurlijk vlak willen 
inzetten? En bij het uitzetten van de ritten in mei en september en voor het weekend in 
augustus? Wie pakt de handschoen op en borgt daarmee de toekomst van de club ???  
 

Tot ziens in ieder geval bij de ALV op 17 februari a.s. in Austerlitz. Noteer deze datum alvast 
in uw agenda.  
 

Met Octagonale groet, 
 

Han Volkers  
Voorzitter MGATO 
 
 
          
     

http://www.mgato.nl/

