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Gaat het wel goed met de regio?   
Over zo’n elf weken is er alweer de Kerstborrel. Dan nog 
een tweetal weken en dan is er alweer de federatieve 
meeting in Houten. U weet wel, samen met de MG Car 
Club en de MGATO. Jawel, in federatief verband. Het is 
bijna niet meer bij te benen… Het gaat allemaal veel te 
snel. Carel en Elly van de Graaf zijn al druk in de weer 
met de voorbereidingen van het 2014 weekend. Ja, zelfs 
Henk en Dini van Zevenbergen vertelde ons op de 
laatste meeting in september, dat zij al druk in de weer 
zijn met de het weekend in 2015. En voor 2016? 
Herman en Daisy hebben aangegeven dat zij dan onze 
gastheer en –vrouw willen zijn! Ja, daar moet je op tijd 
mee beginnen! En het geeft ook aan dat onze regio nog 
steeds levensvatbaar is. Nog steeds zijn de mensen erg 
enthousiast en willen iets organiseren of in ieder geval 
aanwezig zijn! Het gaat dus goed in de regio! 
Als je met een glas drinken in de hand staat (meestal 
met alcohol) dan komen de meest leuke ideeën voorbij 
drijven. Teun is nu alweer aan het sparen voor een 
aantal roeiboten, daar wil hij volgend jaar iets mee gaan 
doen… Wij wachten af en u zult het wel in de 

evenementenkalender 
voor 2014 tegen komen. 
Dit jaar zijn er nog maar 
enkele gelegenheden om 
elkaar te treffen. Op 27 
oktober is er de landelijke 
onderdelenmarkt in 
Reeuwijk. Eén week 

eerder is er nog een praatmiddag gepland. In goed 
overleg is er besloten om die praatmiddag te laten 
vervallen. In plaats daarvan is er op 10 november in  
“’t Praethuys” een happening, die u daar niet zo maar 
zult verwachten. Wacht u de uitnodiging maar af. U 
kunt nu alvast uw losse euromuntjes gaan sparen voor 
de drankjes. Verander de data in uw agenda! 
 

 

22 September was er de Xtra ingelaste meeting 
Uw regiobestuur heeft een goede neus voor data. Dat 
natuurlijk in combinatie met een vooruitziende blik met 
het oog op het weer. Het kan geen toeval meer zijn dat 
wij wederom lekker weer hadden. Iedereen reed open 
en zonder zijruiten. Er waren zelfs enthousiastelingen 
die ook de voorruit plat hadden liggen. Met een mooie 
opkomst van 15 autootjes is dit ook weer een geslaagde 
regio dag geworden. En van die vijftien waren er elf  
T-types en drie andere MG-typen. En natuurlijk weer 
die mooie Jaguar XK150 DHC.  
Weer een rit zonder die storende verkeerslichten en 
een ieder kon zonder problemen de colonne bijhouden. 
Wat zijn er dan toch verschrikkelijk mooie weggetjes in 
onze regio. Wij zijn door enkele plaatsjes gekomen waar 
wij de namen niet van kenden. De rit was naar regio 
West maatstaven best behoorlijk lang.  

 
 

Heel rustig rijdend, maar zonder oponthoud was de rit 
een uur en drie kwartier lang. Iedereen haalde de 
eindstreep zonder een natte broek. Het werd wel een 
file bij het toilet, maar ook daar zijn geen ongewenste 
spetterijen geweest. Maar dit is wel een les voor iedere 
uitzetter: houd rekening met de verschrompeling van 
de prostaten van de heren! 
Op de meeting was een vreemdeling. Hij was zeker niet 
verdwaald en ik kende zijn naam. Jan Preenen, ruim 
dertig jaar journalist bij een groot landelijk dagblad. 
Maar nu al weer zo’n vijf jaar genietend en levend van 
zijn pensionaat. Af en toe schrijft hij nog fraaie verhalen 
en hij wilde dit keer iets over onze regio West schrijven. 
U kunt dit allemaal lezen in het volgende of in het 
kerstnummer van ons Square Front. Leuk om te zien 
hoe een buitenstaander naar ons kijkt! 
 

 

10 November (veranderde datum) 
Wij gaan iets anders doen in “’t Praethuys”, u las het al 
in de inleiding. Zonder nog alles te willen vertellen 
willen wij nu wel kwijt dat u na de koffie om ongeveer 
14.00 uur verwacht wordt. Wij beginnen om 14.30 uur.  
Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar wel leuk! 
Natuurlijk zijn er drankjes en misschien wel een hapje. 
 

 
De restanten van de evenementenkalender 2013: 
27 oktober landelijke onderdelendag in Reeuwijk;  
10 november leuke dingen in “’t Praethuys”; 
22 december de Kerstborrel. 
 

 


