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Nog maar een paar dagen…   
Het is alweer bijna Sinterklaas! Wat een ellende! Als je 
niks meer te zeuren hebt, begin je gewoon over Zwarte 
Piet. Hoeveel heilige huisjes kunnen we nog meer 
omschoppen? Nog even en dan ligt het kindje Jezus niet 
meer in een kribbe maar in een IKEA-ledikantje. Straks 

komen de drie wijzen uit 
het verre Oosten met 
behulp van een navigatie- 
systeem. Mensen, waar 
gaat dit heen: Zwarte Piet 
mag niet meer zwart zijn, 
maar zijn lippen mogen wel 

een andere kleur krijgen! Gaan de elven in Amerika ook 
verdwijnen? Santa heeft allemaal van die kleine 
dwergjes als hulpjes, hier zouden wij het lilliputters 
noemen, maar in de USA zijn ze niet weg te denken en 
volledig geaccepteerd. 
 
Laten wij nu gelijk afspreken dat wij niet alles gaan 
veranderen. Wat goed is, blijft en wat verbeterd moet 
worden, dat gaan we veranderen. Ik weet nog wel een 
aantal zaken die echt aangepakt moeten worden in het 
komend jaar. 
Alle gekheid op een stokje: 2014 gaat weer mooi 
worden. Kijk maar naar de agenda. Maar eerst nog even 
fijntjes afsluiten met de Kerstborrel. Misschien komt 
Zwarte Piet ook wel even langs… 
 

 
Kegel- en praatmiddag 10 november 
Het was ongelooflijk gezellig op deze herfstachtige 
zondag. Een goede opkomst, de straat stond vol met 
auto’s van de leden. Zoals in de uitnodiging vermeld 
was, hadden Jan en Hannie de Veer hun kegelbaan mee 

genomen. Het was echt 
weer een regio actie: Jan 
stelde de baan beschikbaar, 
Rob Nobel zorgde voor 
transport, de hele regio 
hielp met het opzetten van 
de kegels nadat zij zelf 

gegooid hadden. De samenwerking liep gesmeerd. Net 
als de kelen van de aanwezigen trouwens; die werden 
ook behoorlijk gesmeerd! 
Jan had een leuk spel, wat hij op een duidelijke, Jan 
eigen, manier aan een ieder uitlegde. Wij mochten vier 
keer gooien, waarbij de score maximaal 21 mocht zijn. 
Nou, dat hebben we geweten, vier keer gooien was 
voor menige deelnemer ook het maximale, de bal werd 
steeds zwaarder en de richting steeds moeilijker te 
bepalen. Yvonne was bij de dames en Henk was bij de 
heren de meest constante werper. Een klein prijsje was 
voor beiden beschikbaar. 
 

 
 

22 December de Kerstborrel 
De uitnodiging heeft u reeds in de digitale brievenbus 
gekregen. Wist u dat wij nu nog maar 4 leden zonder 
emailadres hebben? Uw regiobestuur heeft samen met 
hun dames weer voor een gezellige middag gezorgd. 
Carel vertelt ook iets meer over het 2014 weekend. 
 

 

16 t/m 18 mei regio weekend 2014 
U ziet het ook al in de kalender hieronder. De datum 
van het weekend is bekend. Alle trouwe deelnemers 
hebben al informatie gekregen en het aantal 
inschrijvingen is enorm. Om toch iedereen de kans te 
geven om mee te kunnen: nu gelijk even aanmelden bij 
regio-west@mgtto.nl Let wel: het aantal deelnemers is 
zeer beperkt en vol is vol! 
 

      
 

Definitieve agenda 2014 Regio West 
12 januari: federatieve bijeenkomst in Houten, 
gezamenlijk door de MG Car Club, MGATO en MGTTO;  
16 februari: “doe”-regio-middag in Zevenhuizen door 
Jan en Hannie de Veer; 
6 april: landelijke meeting door Jan de Veer met 
assistentie van Rob Nobel, ergens in de buurt van 
Gouda; 
27 april: meeting door Pieter en Mariët Nederhoff: 
16 t/m 18 mei: weekend in de buurt van het huisje van 
Gans en Grietje, georganiseerd door Carel en Elly van de 
Graaf, er is nog zeer beperkte inschrijving mogelijk; 
22 juni: meeting samen met de MGATO, organisatie Jan 
en Elly Hauser; 
20 juli: meeting door Teun en Wilma van der Heiden; 
17 augustus: picknick door Magda en Dick v.d. Maden; 
21 september: regio meeting door Joop en Nelleke 
Silvius; 
16 november: regio meeting door bestuur regio West; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
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