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Na de Kerstborrel begon de drooglegging 
Het is toch een beetje met trots dat wij als regio-
bestuur u deze vijftigste (!) nieuwsbrief aanbieden! 
Speciaal voor de actieve leden in de regio, maar zeker 
ook door de minder- of niet actieve leden zeer 
gewaardeerd. Wij krijgen in de loop van een jaar toch 
altijd weer leuke reacties op de nieuwsuitingen.  
Op de allereerste nieuwsbrief stond vermeld: 
“verschijnt regelmatig onregelmatig”. Maar dat is dan 
toch wel erg frequent geworden! Maar of wij de 
volgende vijftig volmaken? Kijk eens om je heen en 
merk hoeveel er gebeurt. Vaak ongemerkt, maar nooit 
onverwacht. Mensen, geniet! 
Op naar 2013! Stel niet uit, want te laat is niet op tijd! 
 

Gelukkig zat het weer met de kerstborrel ons dit jaar 
niet tegen! Een beetje regen, maar de wegen schoon 
en goed berijdbaar. 
 ’t Praethuys was weer omgetoverd tot een gezellige 
feesttent helemaal in de Kerstsfeer. Met heerlijke 

hapjes, gesponsord door 
Carel en Elly van de Graaf, 
de aangeklede erwtensoep 
door Elly Hauser en voor 
diegenen die het vuurwerk 
na de erwtensoep niet 
aankonden, de heerlijke 
groentesoep van Magda! En 
wat te denken van de 
speciaal voor regio West 
vervaardigde Prosecco met 
gepersonaliseerde 

etiketten? Het kon allemaal niet op! Weer eens wat 
anders! Met een super opkomst van 44 mensen(!) was 
’t Praethuys vol. En supergezellig! 
 

 
 
Op dinsdag 15 januari is er een gezellige bijkletsavond 
U mag er ook een verlaatte nieuwjaarsbijeenkomst van 
maken; het mag ook geen toeval zijn dat het die dag 
precies 45 jaar geleden is dat de MGTTO werd 
opgericht! Reden genoeg om nog eens bij elkaar te 
komen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Maar 
noteer alvast de datum in uw agenda. 

 
 
Definitieve evenementenkalender 2012/2013: 
6 januari gezamenlijke beurs van de MG-clubs Houten; 
15 januari extra bijkletsavond, feest! feest! 
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 Berg 
en Dal, 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 door Carel en Elly van de Graaf; 
18 augustus picknick door Magda en Dick v. der Maden;  
31 augustus verrassingsmeeting organisatie door het 
Regio West bestuur; 
1 september landelijke meeting met lustrumviering; 
20 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. 
 

 

Eerste landelijke rit 2013 in de regio 
Ik heb begrepen dat de voorbereidingen voorzichtig 
zijn begonnen. En het is echt weer de bedoeling dat 
het vertrek van de rit ook weer vanaf de markt in 
Gouda gaat plaatsvinden. Reserveer alvast 7 april in uw 
agenda, want hier gaat de hele regio naar toe.  
 



 

 
 
Verrassingsweekend augustus, wat is dit nu weer? 
31 Augustus 2013. De regio gaat op die dag lekker 
vroeg op pad. Verzamelen in ’t Praethuys en gezellig 
toerend naar een locatie om te lunchen. Na de lunch 
nog iets aparts (dit is dus de verrassing) en daarna 
bijkomen in de lounge van hotel Van Balveren in 
Echteld. Na de borrel badderen en aan tafel voor een 
gastronomisch drie-gangen diner. En wij kennen de 
keuken daar! Of we gelijk gaan slapen, dat weten we 
nog niet, maar op zondag een goed ontbijt en op weg 
naar alweer een verrassing! Wij hebben het gehele 
hotel afgehuurd, het hotel heeft alles bij elkaar 21 
kamers, dus vol is vol! Er zijn op dit moment al 15 
deelnemers! De kosten voor dit arrangement bedragen 
€ 100,00 per persoon.  
 

 
 
Op zondag 1 september gaan we met z’n allen lekker 
genieten van een Betuws ontbijtbuffet. Wij vertrekken 
gezamenlijk om ca. 10.15 uur naar het Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Wij sluiten daar 
aan bij het landelijk vieren van het 45 jarig bestaan van 
onze eigen MGTTO. Deze geheel verzorgde dag kost     
€ 35,00 per persoon. Mocht u dit gehele weekend met 
ons mee willen vieren, dient u omgaand in te schrijven. 
Dit kan uiterlijk tot 15 januari op de bijkletsavond.  
Wij zijn nog in onderhandeling over het eventueel 
uitbreiden met de zondagavond. Dat scheelt enorm 
rijden. En op die manier kunnen wij op maandag na 
alweer een Betuws ontbijt op pad. 
Aanmelden zoals gewoonlijk bij regio-west@mgtto.nl 
 

 

 
 
Voor diegenen die bij ons regioweekend in 2011 zijn 
geweest, is de foto hierboven duidelijk herkenbaar als 
een van de eetzalen van het hotel. En het smaakte 
allemaal zoals de entourage er uit ziet! 
Voor ons een hartelijk weerzien! Wij verheugen ons er 
nu al op! 
 

  
Afsluiting en goede wensen 
Uw bestuur van uw Regio West heeft het oude jaar in 
ieder geval op een gepaste wijze afgesloten. Wij zijn 
klaar om het nieuwe jaar vol goede moed te beginnen. 
 
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig, maar 
bovenal een gezond 2013 toe! 
 

Jan en Elly Hauser 
Dick en Magda van der Maden 
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