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Nog maar een paar weken! 
Het is allemaal wat eentonig. Kijk de nieuwsbrieven er 
maar op na. Elk jaar gebeurt hetzelfde. Het is binnen-
kort Sinterklaas. De oude rot is al gesignaleerd op z’n 
bekende schimmel. Zou die oude baas nu ook wegen-
belasting moeten gaan betalen voor dat beest? Voor 
de oude auto eigenaren onder ons valt het allemaal 
gelukkig nogal mee. Wat het gaat worden is nog niet 
bekend, ingaan doet de nieuwe regeling  pas in 2014. 
Wie dan leeft, wie dan zorgt, toch? 
Maar goed, elk jaar hetzelfde, daar was ik gebleven. Na 
een gezellig regiojaar, weer de afsluiting. Al jaren een 
van de hoogtepunten in het MG-jaar. De Kerstborrel. 
Sterk afhankelijk van het weer, meestal hebben wij 
geluk. Maar het kan zomaar omdraaien. Wakker 
worden in een witte wereld, vol sneeuw en alles 
ontregelend. Maar daar gaan we niet van uit. Uw regio 
bestuur heeft er nog een jaartje bij getekend, wij gaan 
weer een fijn en gezellig programma met u doen. De 
agenda is al aardig vol, er is nog één meeting te 
vergeven, maar dat lukt wel op de Kerstborrel. Mocht u 
op voorhand al in aanmerking willen komen, graag een 
mailtje naar de regio. 
 

 
 
Landelijke onderdelendag, lekker druk, erg gezellig! 
Op zondag 18 november 2012 was 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. Er hing een 
ouderwetse sfeer, maar daar is het allemaal ook voor 
bedoeld: lekker bijkletsen en herinneringen ophalen. 
Maar wat wordt iedereen oud! Soms moet je twee 
keer kijken  en dan schieten opeens de herinneringen 
weer langs. Later dan kijk je in de spiegel en dan weet 
je het weer; het gaat gewoon door. Voor je het weet 
ben je net zo oud als je je voelt. Volgend jaar weer 
gewoon doen, op naar de onderdelenmarkt! 
 

 

Regioweekend nieuws 
Op dit moment zijn er 15 inschrijvingen binnen. Er is 
nog gelegenheid tot deelname, maar de kans op 
inschrijving verloopt op 16 december a.s. Wie er dan 

bij is, heeft geluk, wie er niet bij is, is te laat. Valt het u 
ook op dat er heel wat wijsheden in zo’n nieuwsbrief 
staan? Vroeg geleerd is oud gedaan, of zoiets. 
 

 

Eerste landelijke rit 2013 in de regio 
Het is alweer heel wat jaren geleden dat er een 
landelijke meeting gestart is van de markt in Gouda. 
Altijd goed voor veel mooie plaatjes en een opkomst 
van 70 auto’s waren heel gewoon! Wat waren dat 
mooie tijden! Maar die tijden gaan weer herleven! Rob 
Nobel gaat samen met Jan de Veer en hun lieftallige 
dames de openingsrit verzorgen in april. En het is echt 
weer de bedoeling dat zij dit ook weer vanaf de markt 
gaan doen.  Reserveer alvast 7 april in uw agenda, 
want hier gaat de hele regio naar toe.  
 

 
 
Definitieve evenementenkalender 2012/2013: 
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; 
21 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; 
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; 
?? 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. 
 


