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Bijna op drie kwart… 
Heeft u gezien hoe kort de evenementenkalender nog 
maar is? Hoe snel kan een MG-jaar gaan? En wat te 
denken over een mensenleven? Het leven gaat zo snel 
als het zand tussen je vingers… Wat een mooie zin! En 
wat een mooi Regio-jaar! De ene meeting is nog niet 
uit je geheugen of je hersens worden opnieuw stevig 
verwend! Maar goed, je moet natuurlijk wel naar een 
meeting komen… 
 

En dat deed men massaal op 21 juli! Eén kwart van de 
regio was aanwezig! 25 Auto’s, dat is een absoluut 
record! Door de grote opkomst werden ook gelijk het 
organisatietalent en de improvisatietechniek van Carel 
en Toni getest. De uitslag van die testen zijn duidelijk: 
met vlag en wimpel geslaagd! Met dertig personen kun 
je in één tender, maar met 50 personen heb je er twee 
nodig. Probeer dat maar even te regelen. Maar zelfs 
dat lukte! Wat werd het een prachtige dag! Zo’n 
regiomeeting is ook een mooie oefening voor Carel en 
Elly, zij gaan immers volgend jaar het regio weekend 
organiseren! 
 

De enige hobbel die op die God verzengende mooie 
zomerdag wat lastiger te nemen was, was een 
buitenlandse mevrouw met een mantelpakje aan dat 
leek op dat van een parkeerwachter. De auto’s, die 
keurig op een rij geparkeerd stonden, waren niet op de 
juiste plaats geparkeerd. De mannen moesten allemaal 
van de boot en de auto’s verplaatsen. Halverwege is 
het mens opgenomen omdat ze een en ander niet 
meer kon verwerken. Mentale verkrachting of zoiets. 
De laatste berichten zijn dat ze nu op het C-dek 
poffertjes bakt… Carel, Toni en natuurlijk de dames, 
geweldig bedankt voor deze fantastische happening! 
 

 

18 Augustus de regionale picknick 
Wij proberen er elke keer weer iets anders van te 
maken. Maar soms kun je niet anders concluderen dan 
dat het concept gewoon goed is. De barbecue-plaats in 
Boskoop is natuurlijk een prachtig onderkomen en zelfs 
met slechter weer is het hier onder de tenten, goed 
toeven. Wat is er dan dit jaar weer anders aan de 

picknick? Op de eerste plaats wil de organisatie van het 
jaarlijkse Regio West weekend nog even uw aandacht 
vragen. Het heeft te maken met een totale afronding 
van het gehele weekend, een soort van slagroom met 
kers op de taart. Dus dat wordt nog een vorm van 
spannend. Het zou mooi zijn als alle deelnemers aan 
het weekend op de picknick aanwezig zouden zijn. 
 

Op de tweede plaats hebben wij een geweldig 
verzamelpunt: Minicentrum Ben van Leeuwen in 
Aarlanderveen heeft ons uitgenodigd op de koffie. Wij 
kunnen dan gelijk het Minimuseum bekijken. Hij heeft 
wel zo’n 35 Mini’s staan! Van Clubman tot Cooper van 
ruim 50 jaar oud! Je kijkt de ogen uit! 
Ook hebben wij een leuke toevoeging op het gebied 
van: “hoe houden wij de mensen bezig”?. Gewoon op 
uw kleedje gaan zitten en het over u heen laten 
komen… 
Als de uitnodiging klaar is, volgt deze zoals gewoonlijk 
via het draadloze contact. Houdt u alvast de datum vrij, 
want dit mag u niet gaan missen! 
 

 

Evenementenkalender 2013: 
18 augustus wederom de supergezellige picknick door  
Magda en Dick van 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; 
27 oktober 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. 
 

 
 

31 Augustus, een aanloop naar het lustrumfeest 
Uw regiobestuur is er maar weer druk mee. Alles is in 
kannen kruiken. Wij hebben toch weer iets leuks 
gevonden om iedereen bezig te houden. En wat is 
Nederland mooi! Wij hebben ook weer weggetjes 
ontdekt die ook voor ons nieuw zijn. Op dit moment 
hebben bijna alle deelnemers betaald en aangegeven 
of zij de extra overnachting op zondag bijboeken. Eerst 
picknicken en dan op naar het lustrumfeest! 



Foto’s zijn van Pieter Nederhoff, Toni Plarina, Jos van 

Tienen en Henk Zevenbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


