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Als een aap zo trots! 
De eerste twee maanden van 2013 zijn alweer voorbij. 
Wij hopen dat uw MG klaar staat voor het rijseizoen. 
Want het duurt nog maar een paar weken en dan 
wordt u verwacht op de eerste landelijke meeting. 
Deze wordt bijna als vanouds door onze regio West 
georganiseerd. Rob Nobel en Jan de Veer (natuurlijk 
mét hun dames) zijn al geruime tijd bezig om één en 
ander weer vlekkeloos te laten verlopen.  
Uw regiobestuur roept u allen massaal op om voor 
deze eerste landelijke meeting naar Gouda te komen! 
Dit wordt weer echt ouderwets! En wij kunnen de 
organisatoren uit onze regio natuurlijk niet in hun 
hemd laten staan! 
 
Vanwaar die aap, zult u zich misschien afvragen? Het 
lijkt wel of onderstaande foto (genomen terwijl een 
deel van het regiobestuur even lag uit te rusten) op zijn 
lauweren rust. Ook weer een vraag: wie van het 
bestuur dat weer mag zijn… Gewoon even goed kijken 
en u weet het: een klein dingetje en een zak vol goede 
voornemens. Ja wel, ziet u wel, u weet het al! Maar 
rusten op onze lauweren, dat doen we niet! Wij 
denken dat wij weer een fantastische evenementen-
kalender hebben samengesteld. Dat doen we niet voor 
onszelf, maar voor U! En dat kunnen wij natuurlijk ook 
niet allemaal zelf! Altijd zijn er weer die enthousias-
telingen in onze regio die hun nek weer uitsteken. Kijk 
maar eens in onderstaande kalender, dat is toch weer 
mooi, of niet soms? 
 

 
 
Definitieve evenementenkalender 2013: 
10 maart extra ingelaste praatmiddag, natuurlijk in “’t 
Praethuys”; 
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; 
30 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 45 jaar MGTTO organisatie door het Regio 
West bestuur; het hotel is vol! 
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 2013 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra aanloop-bij-klets-middag 
Een aantal mensen vindt het lang duren voor wij elkaar 
weer zien. Om de tijd naar de eerste meeting wat te 
korten, nodigen wij u graag uit voor een tussentijdse, 
extra ingelaste praatmiddag: 
op zondag 10 maart vanaf 15.00 uur zijn jullie van 
harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, 
Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater. 
Misschien komt de piloot uit de tweede wereldoorlog 
wel langs. U weet wel, die van de Kerstborrel. Het is 
natuurlijk altijd leuk om een (oud) plakboek mee te 
brengen. Of je schoonmoeder. 
Zoals vanouds zijn er de zogenaamde eurodrankjes en 
is er gratis koffie.  
 

 

Eerste landelijke rit 2013 in de regio 
Rob Nobel gaat met Jan de Veer (gelukkig weer goed 
opgeknapt) en met hun lieve dames de spits afbijten. 
Een landelijke meeting, daar zijn we allemaal bij! 
Starten doen we vanaf de Markt in Gouda en de finish 
is ook in de regio. 
Reserveer alvast 7 april in uw agenda. 
 

 

Eerste regio meeting in april 
Joop Silvius gaat samen met Hans Zuidgeest en hun 
dames een geweldige dag organiseren in het Westland. 
Dit wordt echt iets heel aparts! Uw bestuur heeft al 
een klein voorproefje gekregen en kan u alleen maar 
adviseren om daar bij te zijn! 21 April is de datum. 


