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De laatste stuipjes van 2011
Zo'n jaar gaat steeds sneller zo lijkt het wel. Het ene
moment ben je aan het plannen maken en het
volgende moment is het alweer achter de rug. Ik
weet niet hoe het jullie vergaat, maar 2011 is zo
snel gegaan, dat je eigenlijk veertig dagen in een
maand moet hebben om het allemaal klaar te
krijgen. Maar ja, veertig dagen in een maand, dan
krijg ik nog meer vrije dagen. En daar kom ik nu al
bijna niet door heen!

De bij-klets-middag
Op 16 oktober was het weer lekker bij-beppen. Dat
deden we natuurlijk ook weer in ons "Praethuys".
Bij elkaar met zo'n 26 man en vrouw, was het
weer ouderwets gezellig. In een notendop hebben
wij het over 2012 gehad, in ieder geval zijn de data
vastgelegd. Ook werd iets over het weekend in
2012 verteld. AI met al een gezellige middag! Bij
het afscheid werd gelijk de afspraak gemaakt om
een en ander tijdens de Kerstborrel te herhalen.

12 November damesdingen
Op de oproep van Magda om de dames uit de
regio bij elkaar te krijgen om te gaan Paverpollen
is groots gereageerd. 10 Dames hadden zich
aangemeld en zij hebben een geweldige dag
gehad. Het bestuur van de regio had een grootse
lunch bereid en dat lieten de aanwezigen zich
smaken. Tijdens dit fröbelen kwamen de dames
alweer met een nieuw plan om zichzelf bezig te
houden. Op de foto's ziet u de dames in actie en
ziet u ook de beelden te drogen staan.
Op 12 november is er een beauty gebeuren onder
leiding van een echte visagiste. De dames krijgen
tips en ook nog een cadeautje. De uitnodiging van
Elly Hauser is inmiddels verzonden en ook hebben
enkele dames al weer ingeschreven. Het is alleen
zaak dat de heren uit de regio niet worden ondergesneeuwd door de dames!

Evenementenkalender
2011-2012:
12 november gaan de dames weer fröbelen, zie
de kolom hiernaast;
13 november landelijke onderdelenmarkt in
Reeuwijk door Teun van der Heiden en Pieter
Nederhoff; op de bekende locatie in Reeuwijk;
18 december doen we het in 2011 nog een
keertje prettig over, de Kerstborrel; alweer in
't Praethuys bij Jan en Elly Hauser;
8 Januari 2012 MG Informatie- en Onderdelenbeurs in Houten;
18-19-20 mei 2012 Regio West weekend, de
organisatie heeft zich een bult gezocht naar een
goede locatie ...

Weekend 2012
Na de beknopte presentatie op de bij-klets-middag
van het mei-weekend in 2012, hebben zich
spontaan 9 koppels ingeschreven. En dit terwijl
men maar twee zaken zeker wist: de datum van
18, 19 en 20 mei en ook weer een summiere
omschrijving van de locatie. Het gaat zich allemaal
afspelen op de grens van Overijssel en Drenthe.
Nadat de deelnemers aan vorige weekenden ook
op schriftelijke wijze op de hoogte waren gebracht,
volgden spontaan nog enkele aanmeldingen. De
teller staat nu op 12 (!) Mocht u ook nog willen
aanschuiven, dan dient u zich te haasten. Er is
nog maar heel beperkt plaats! Aanmelden
uitsluitend via regio-west@mgtto.nl Omdat er nu al
zoveel animo is, zal er geen aparte uitnodiging
meer worden verstuurd. Dit is een ongekende
luxe! Wij kunnen ook niet meer mensen hebben,
ook al omdat alles in colonne gereden wordt en
dat moet op een veilige manier gebeuren, ook
daarom is er beperkt plaats.
Wij kunnen wel stellen dat met een opkomst van
15% van de regio, dit weekend in een behoefte
voorziet. Ook al omdat er landelijk geen
weekenden meer georganiseerd worden. In Regio
West leeft het clubgebeuren als nooit tevoren:
voor 2013 hebben zich al weer mensen aanaemeld om het weekend te aaan oraaniseren!

