
Wil vasr Erke!
overleden
Op 28 december
ontvingen wij het
bericht dat Wil van

j# Erkel overleden is.
' Wil is 63 jaar

geworden en na een
kort maar hevig
ziekbed heen
gegaan. Het lijkt nog
maar zo kort geleden

dat zij op onze regiomeeting aangaf dat zij iets voor de
club wilde gaan doen. Ztj zou met het vroegpensioen
gaan en wilde iets blijven doen. Het bestuur was erg
enthousiast dat zij penningmeester wilde zijn En zij werd
één van de beste penningmeesters die de club heeft
gekend ln een korte tijd had zij alles op een rij, als je iets
vroeg kreeg je binnen de kortste keren antwoord of
maakte zij gedeclareerde kosten voor de regio over
Sinds ze deel uitmaakte van het bestuur kwam ze weinig
of niet meer naar de regiomeetings, maar wij hadden nog
regelmatig contact.
De rouwkaart staat op de landelijke MGTTO club site,
hier staan ook de data van bezoek en crematie. Wij
wensen haar man Jan alle sterkte om dit verlies te
dragenl

KensÊborrel 20{ {
De kerstborrel was al weer voor de derde keer in "'t
Praethuys" van Jan en Elly Hauser. Hartstikke fijn dat
wij er elke keer weer gebruik van mogen maken Jan en
Elly heel erg bedanktl De kerst-aankleding was
allemaal door Daniëlle Hauser gedaan. De hele familie
Hauser staat altijd voor onze regio klaar

Er waren wat zakelijke mededelingen: enkele leden zijn
met toestemming afwezig: Herman en Daisy zljn naar
Aruba, Frank Bonger van regio Zuid, Els en Bert van
der Linden deden mee aan de 100 miles van
Amsterdam, Rob en Corrie Nobel waren ook weer aan
het werk Finy Sekuur heeft haar lidmaatschap
opgezegd en gaat haar TB verkopen, zij wenst ons al
het goede! Ook van Lenn Bal kreeg ik het jaarlijks
mailtje: veel succes en gezondh eid in 2012 van hem!
Gelukkig waren er ook weer veel oude bekende
gezichten. Ook weer enkele nieuwe gezichten Wij
hebben dit jaar veel leuke dingen gedaan, maar er zijn
ook dit jaar weer een paar nare gebeurtenissen
geweest. Wij weten allemaal dat Hans Faber overleden
is, maar zijn meisjes, Joke en Rite waren gelukkig weer
van de partij Wij stonden ook nog stil bij het bericht wat
wij kregen over onze landelijke penningmeester; zij was
zeer ernstig ziek Er was een minuutje stilte om onze
gedachten op een rijtje te krijgen

Na een opsomming van wat wij in 20'11 hebben
gedaan, was een ieder er van overtuigd dat wij een
goed jaar hebben gehadl Corinne en Toni kregen de
"dank-je-wel-wisseltrofee" De nieuwe evenementen-
kalender is in de kolom hiernaast vermeld Als je de
kalender in het clubblad bekijkt lijkt het wel of de
regiovoorzitter van West alles in zijn eentje doet, maar
niets is minder waarl Fiin dat er altiid maar weer

mensen zijn die iets voor een ander willen organiserenl
Bij de rondvraag werden nog wat mensen in het
zonnetje gezet, waaronder Carel van de Graaf, hij
kreeg een mooie Amadildo in een pot en een
instructieboekje voor zijn nieuwe MG B
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I januari federatieve meeting van de Nederlandse
MG-clubs, de MGTTO-winkel staat weer bij de ingang;
19 februari bijkletsmiddag in "'t Praethuys";

1 april landelijke meeting cloor Regio west,
organisatie Jan ílauser en Diulq van rler lViaden

15 april rit door Toni Plarina en Ben Dijk, eerste
regionale meeting met de autootjes;
Í8, 1g en 20 mei weekend ergens in de buurt van
Overijssel en Drenthe, georganiseerd door de
echtparen Hauser en Van der Maden, de inschrijving is
inmiddels gesloten;
24 juni vertrek vanuit "'t Praethuys" te Oudewater,
toertocht naar Waalwijk, aansluiting op de gezamenlijke
meeting van de Nederlandse MG-clubs met een
picknick ter plekke;
15 juli English Tea, organisatie Jan en Elly Hauser;
'19 augustus picknick door Magda en Dick van der
Maden, wederom te gast in Boskoop bijTeun en Wtlma;
16 septernber rit door Rob Nobel en Pieter Nederhoff;
21 oktoben bijkletsmiddag/avond in "'t Praethuys";

Í8 r'rovember lande|ijke ondereielen dag in Reeuwijk.
organisatie Teun van der l-leiden en Fieter
Nederhoff;
'16 dee emher doen we het in 2012 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.
Voor alle regiomeetings geldt dat u hiervoor een
uitnodiging ontvangt.
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Er staat weer een heel nieuw jaar voor de deur En
zoals u inmiddels al weet gaat dit zo ontzettend snel,
dat als je even niet oplet er alweer een aantal leuke
evenementen zijn geweest. En die mis je dan! Dus:
houd uw digitale box goed in de gaten en laat geen
kans voorbij gaan om van het leven te genieten!
Uw regiobestuur houdt u op de hoogtel Elly, Magda,
Jan en Dick wensen u een goed en gezond Nieuw Jaar!


