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Zo, de kop is er af…
Op de allereerste plaats natuurlijk een geweldig gezond
en gelukkig Nieuwjaar toegewenst door Jan en Elly en
Magda en Dick. U heeft al eerder kunnen lezen en op de
Kerstborrel kunnen horen: wij gaan een fantastisch jaar
tegemoet. Het staat bol van de activiteiten. Gelukkig
zijn er altijd weer enthousiastelingen te vinden die zich
voor een ieder willen inzetten om er een fijn MG-jaar
van te maken. Wij moeten gewoon blij zijn met een
groot aantal mensen die zich ook daadwerkelijk willen
inzetten voor onze regio. http://youtu.be/tjD3_wRosFg
Als je nu namen gaat noemen, vergeet je altijd wel
iemand, dus dat slaan we maar over. En wat te denken
van ons Praethuys, welke regio kan zich dat
veroorloven? En altijd maar Jan en Elly die zich het vuur
uit de sloffen lopen, gewoon geweldig!
Maar goed, wij gaan er weer een jaartje tegen aan. Wij
hopen dat u nu dit jaar wel zult inzien dat zo’n jaar
voorbij vliegt. Net als voorgaande jaren. Dus schrijf de
data op in uw agenda en
probeer eens niet te
komen, maar KOM
gewoon!
22 December was er de
Kerstborrel
Het is altijd spannend als
de datum in zicht komt.
Een witte Kerst is
natuurlijk altijd mogelijk.
Wie herinnert zich niet
het pak sneeuw van
twee jaar geleden? Wij
hebben de kerstborrel toen gewoon moeten uitstellen.
Er was bijna geen doorkomen aan! Gelukkig hadden wij
daar dit jaar geen last van. En dat was duidelijk te
merken! Een record opkomst: er waren 53 mensen
aanwezig! Dat is bijna 25 procent van het gehele Regio
West ledenbestand. Wij gaan het er met Jan en Elly
Hauser eens over hebben om “’t Praethuys” uit te
bouwen, gewoon een stuk van de tuin overkappen, of
zoiets. Het moet niet veel drukker gaan worden. Ook dit
jaar weer heel wat mensen uit de oude Regio Den Haag.
Met heel lage lidnummers; wij begonnen met
lidnummer 5. Ja, één van de oprichters!
Nadat wij het afgelopen jaar hebben door genomen en
daarbij de “Dankjewel-wissel-trofee” hebben uitgereikt
aan de organisatoren van het regioweekend, hebben
we de agenda voor dit nieuwe jaar bekeken. Dat ziet er
weer helemaal ”TOP” uit!
Tijdens de borrel werd het idee geboren om in 2014 iets
met een Kerstdiner te gaan doen. Toen eenieder
hoorde dat dit in een restaurant zou gaan gebeuren,
werd het idee gelijk van tafel geveegd. Een kerstdiner is
heel leuk, maar wij hebben een praathuis!

16 Februari gaan we “actief” zijn
Jan en Hannie de Veer gaan ons op deze dag bezig
houden in Zevenhuizen. Wat en hoe laat ziet u
binnenkort in de uitnodiging.

16 t/m 18 mei regio weekend 2014
De datum staat ook in de kalender hieronder. Het
maximum aantal deelnemers is bereikt en wij gaan met
21 autootjes een leuke trip maken. Dit is ongeveer 20
procent van de gehele regio! Ongelooflijk gewoon!

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;
27 april: meeting door Pieter en Mariët Nederhoff:
16 t/m 18 mei: Glitter & Glamour weekend in de buurt
van het huisje van Gans en Grietje, georganiseerd door
Carel en Elly van de Graaf, inschrijving is gesloten;
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: 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.

Hoezo vol? 53 Mensen, echt een super opkomst!

Je zag niemand met een glas alcohol…

Zelfs hier zijn de flesjes leeg…

En als er gedronken werd, was het water…

