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De eerste maand van 2014 is alweer geweest…  
De kop is er af en iedereen is weer met z’n dagelijkse 
bezigheden in de weer. Op een gegeven ogenblik kijk je 
uit naar je pensioen: “het zalige nietsdoen”. Maar dat 
valt vies tegen, je komt tijd te kort en je hebt je agenda 
harder nodig dan voorheen. Ook dit is weer uit te 
leggen: onwillekeurig houd je de dagen dat je werkt, vrij 
in de agenda. Na je pensionering vallen al die dagen vrij 
en komt alles vanzelf op je pad.  
 
Een van mijn weinige voornemens dit jaar is om 2015 te 
halen, een tweede voornemen is om elke maand ergens 
heen te gaan. Gewoon in het kader van spontane zelf-
ontwikkeling. Soms heb je daar je vrienden voor nodig, 
maar altijd je vrouw of partner. Net als meetings bij de 
MGTTO trouwens, dat doe je ook met je partner. 
Alleen al daarvoor stel ik voor om dit jaar in het teken 
te stellen van de bijrijder. Als jij denkt we moeten 
rechtdoor en je bijrijder zegt: “we gaan linksaf”, gaan  

 
we dit jaar gewoon links. Niet van: “weet je het echt 
wel zeker?”. Gewoon niet nadenken, maar doen!  
Wij denken dat wij u als regiobestuur een mooi jaar 
kunnen aanbieden. Een lekker gevarieerd programma. 
Met meetings door de gehele (grote) regio heen. 
Vanonder de rook van Rotterdam, Gouda, Oudewater, 
Boskoop en natuurlijk ons weekend in de buurt van het 
bekende huisje. Lekker toerend met je autootje, maar 
ook twee fijne eenvoudige puzzelritjes. Ja, wij gaan zelfs 
een beetje bewegen met Jan en Hanny de Veer. 
Het programma biedt u veel mogelijkheden: het enige 
wat u te doen heeft is de datum vrijhouden en 
aanwezig zijn. En dat is toch geen straf? 
 
De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van de site van de 
MGATO geplukt. In het kader van uitwisseling is dit ook 
een vorm van samenwerking. De foto’s zijn gemaakt op 
het gezamenlijk treffen in Houten. De gele auto won de 
categorie “mooiste trapauto” en de TC was na de MG A 
de “beste restauratie” van 2013. Of was het nou 
andersom? Goed mensen, eigenlijk weinig te melden, 
maar wij zien u binnenkort wel weer! 

 
16 Maart gaan we “actief” zijn 
Even opletten: de datum van februari is veranderd! In 
verband met beschikbaarheid van de baan wordt de 
datum 16 maart. Jan en Hanny de Veer gaan ons op 
deze dag bezig houden in Zevenhuizen. Wat en hoe laat 
ziet u zeer binnenkort in de uitnodiging. 
_______________________________________________________________ 
 

16 t/m 18 mei regio weekend 2014 
Deze datum staat ook in de kalender hieronder. Het 
maximum aantal deelnemers is bereikt en wij gaan met 
20 autootjes een leuke trip maken. Dit is ongeveer 20 
procent van de gehele regio! Ongelooflijk gewoon! De 
rekeningen zijn verstuurd en de meesten hebben aan 
het betalingsverzoek gehoor gegeven. Nog niet betaald: 
doe dit dan omgaand even! 
_______________________________________________________________      
 

Agenda 2014 Regio West 
16 maart: “doe”-regio-middag in Zevenhuizen door Jan 
en Hanny 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. 


