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Het jaar 2012 is bijna weer voorbij! 
Het regiogebeuren is alweer afgesloten voor 2012. Als u nog 
niet gereden heeft, bent u nu te laat! Maar niet getreurd, 
het is precies nog maar 9 weken en dan is het al weer 2013. 
Het is een beetje vroeg om nu al terug te kijken naar dit jaar, 
daar wachten we mee tot de Kerstborrel. Over de Kerst-
borrel leest u verderop meer. 
Over de belevenissen op de bonbonmiddag leest u hier-
onder. En dan is voor wat betreft de regio, de koek weer op. 
Uw regiobestuur heeft zich voorgenomen om er in 2013 een 
nog fijner MG-jaar van te maken. Je ziet om je heen erg veel 
nare zaken en die doen je dan besluiten om er nog eens van 
te genieten! Maar daar over hoort u op de Kerstborrel meer! 
 

 
 
14 Oktober zonder de autootjes, wel erg gezellig! 
Op zondag 14 oktober 2012 was het chocofeestje. Wij 
verzamelden om 14.30 uur bij Manfred Spaargaren,  
Amsterdamseweg 15E, 1422 AC Uithoorn. Het was druk op 
de weg, dus voor de “verre” leden was er file. Gelukkig was 
iedereen vóór aanvang van het knutselen aanwezig. 
Het was nóg leuker dan eerst bedacht: de heren waren ook 
van harte welkom! Wij hebben nu van dichtbij eens mee 
mogen maken wat voor plezier de dames hebben!  
Na de ontvangst met een  
glaasje met bubbels was er  
een DVD presentatie: van  
cacaoboon tot chocolade; 
toen een rondleiding door 
het bedrijf met alles over 
het maken van bonbons.  
Daarna konden wij zelf aan  
de bak. Iedereen was met  
een wit schort uitgedost, dat was ook nodig want de 
chocolade vloog aardig in het rond! 
Er waren regioleden die het aandurfden om een echt MG-
logo op een bonbon te maken. Het werd uiteindelijk een 
logo van ná het ongeluk! Aan het eind van de middag kregen 
wij een luxe doos, waarin wij onze zelfgemaakte bonbons 
mee naar huis konden nemen. Het is ongelofelijk wat voor 
een prachtige bonbons onze regioleden hebben gemaakt! 
Er waren bonbons bij die zó de winkel in konden. Gewoon 
professioneel! De MG-logo’s hierboven zijn van Pieter. 
 
Onze gastvrouw Corrie (van Manfred)  had zichzelf over-
troffen door geweldig lekkere hapjes klaar te zetten, 
vergezeld van een heerlijk drankje. Een TOP middag, alle lof 
voor Jos en Paula van Tienen! Nogmaals bedankt! 
 

Onderdelenmarkt in Reeuwijk 
Op 18 november is er weer de alom bekende landelijke 
onderdelenmarkt in Reeuwijk. Ook dit keer weer 
georganiseerd door Pieter Nederhoff en Teun van der 
Heiden, door onze regio dus. Als u niets te verkopen of te 
kopen hebt, is het toch gezellig om er een paar uurtjes door 
te brengen. De uitnodiging heeft u inmiddels binnen. 
 

 

Kerstborrel 16 december 
Het is een goede gewoonte om het regiojaar af te sluiten 
met een Kerstborrel. De mensen die eerder zijn geweest, 
hoef ik niets uit te leggen. Voor diegenen die nog nooit zijn 
geweest, zij moeten het maar gewoon eens ervaren. Dit 
geweldige evenement behoeft geen betoog. Dit jaar toch 
weer anders, kom en laat u verrassen! De uitnodiging heeft 
u inmiddels binnen. Mocht er onverhoopt veel sneeuw 
liggen of als de wegen onbegaanbaar zijn door ijzel, neemt 
het regiobestuur de vrijheid om de datum op te schuiven. 
 

 
 
Voorlopige evenementenkalender 2012/2013: 
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk, 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
16 december doen we het in 2012 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel. 
6 januari gezamenlijke beurs van de MG-clubs in Houten 
7 april landelijke rit vanuit hartje Gouda door Jan de Veer 
en Rob Nobel, natuurlijk met hun dames; 
14 april rit door Joop Silvius en Hans Zuidgeest en hun dames, 
eerste regionale meeting met de autootjes; 
19 mei meeting samen met MGATO, organisatie Jan en Elly 
Hauser; 
31 mei t/m 2 juni weekend ergens in de buurt van 
Nergenshuizen, georganiseerd door de echtparen Nederhoff 
en Van der Heiden, zeer beperkt inschrijven is nog mogelijk; 
23 juni wij proberen het nog een keer: gezamenlijk naar 
Waalwijk organisatie bestuur Regio West; 
21 juli regio meeting nog in te vullen; 
18 augustus picknick door Magda en Dick van der Maden;  
31 augustus verrassingsmeeting organisatie door het Regio 
West bestuur; 
1 september landelijke meeting met lustrumviering; 
21 oktober praatmiddag; 
17 november landelijke onderdelendag in Reeuwijk; 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
22 december doen we het in 2014 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel. 


