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Het jaar 2016 wordt feestelijk ingeluid
Maar dat gebeurde niet voordat er nog
wat noten gekraakt moesten worden. Op
de kerstborrel was daar ook nog even
gelegenheid voor om enkele zaken nader te bespreken.
Het huidige landelijk bestuur heeft problemen met het
regio bestuur. Zij liggen elkaar niet zo goed. De
continuïeit van de regio stond op het spel, zo hevig
waren de aantijgingen. Gelukkig is er een fantastische
oplossing gevonden.
Het regio bestuur wordt uitgebreid met één persoon:
Carel van de Graaf. Carel gaat zich voornamelijk bezig
houden met de contacten met het landelijk bestuur en
zal bijvoorbeeld ook de councilmeetigs gaan bijwonen.
Alle aanwezigen op de Kerstborrel waren blij en
opgelucht dat er een goede oplossing tot stand is
gekomen.
Wij mochten veel fijne reacties ontvangen, waarvan wij
u onderstaande niet wilden onthouden.
Beste Magda, Elly, Jan en Dick,
Hartelijk dank voor de door jullie georganiseerde
grandioze Kerstborrel.
Sorry dat wij een beetje later kwamen en daardoor jullie
aankondiging hebben gemist. De uitkomst is gelukkig dat
de vriendschap binnen de hechte Regio West door
toedoen van een enkeling, niet verloren gaat.
De sfeer binnen de regio en de vele geweldige activiteiten die we de laatste jaren met elkaar hebben
meegemaakt, zijn voor ons van onschatbare waarde.
Wij hopen dat op deze manier, met de hulp van Carel, er
weer door een ieder met veel plezier naar de toekomst
kan worden gekeken.
Nogmaals dank voor al jullie inzet.

De Kerstborrel
Het is nog niet voorgekomen dat het zulk zacht weer
was. Nog maar een paar jaar geleden moesten wij de
Kerstborrel uitstellen vanwege onbegaanbare wegen.
Nu kon je zelfs een aantal oude MG’s op de parkeerplaats tegenkomen. Natuurlijk ook de TD van John
Bekker.

John is afgelopen
jaar regelmatig te
zien op onze
meetings en doet
dan ook elke keer
als de laatste gast
het licht uit. Dit keer
werden wij ook blij
verrast met MGTTO-leden uit Noord Holland en uit het
Gelderse. Ook dit jaar weer veel kerels in smokings,
vergezeld door hun prachtige dames.
De agenda is even besproken en het was duidelijk dat
alle regioleden er weer zin in hebben en niet kunnen
wachten om weer met het autootje te gaan rijden.
_____________________________________________
3 Januari Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 3 januari vanaf 15.00 uur zijn jullie
weer van harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en
Elly Hauser, Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater.
U heeft de uitnodiging al ontvangen. De receptie is op
Amerikaanse leest geschoeid; dat houdt in dat u zelf
uw drankjes gaat mee nemen. Er is een fantastische
lijst van regioleden die allerlei heerlijkheden gaan mee
brengen. Dus u gaat niet met honger naar huis…
Wij verwachten ook dit maal weer een fantastische
opkomst.
Mocht u niet naar de receptie komen, dan wenst het
voltallige Regio Bestuur u en uw gezin nu alvast:

Een Goed, Gelukkig,
maar bovenal een Gezond
2016 !
_____________________________________________
Agenda 2016 van MGTTO Regio West
3 januari 2016 nieuwjaarsreceptie in ‘”t Praethuys”;
20 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en
Hannie de Veer;
17 april regio meeting door Teun en Wilma van der
Heiden;
20 t/m 22 mei weekend georganiseerd door de
Families Hauser en Van der Maden;
26 juni meeting Jos en Paula van Tienen;
17 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf en
Toni en Corinne Plarina;
21 augustus picknick door Dick en Magda van der
Maden;
18 september regio meeting door Jan en Elly Hauser;
zaterdag 15 oktober damesdingen, wie heeft er nog
leuke suggesties?
20 november regio meeting door bestuur regio West;
18 december doen we het in 2016 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.

