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Alweer maart, de tijd vliegt! 
De ALV is weer achter de rug, de plannen zijn rond, 
het rijseizoen staat voor de deur. Als u nu nog 
moet beginnen om uw MG klaar te zetten, wordt 
dit, ook dit jaar weer, een krappe zaak. Over vijf 

weken gaan we de 
eerste rit van dit 
jaar rijden. 6 April 
de eerste landelijke 
rit, verzorgd door 
twee zeer illustere 
leden uit de regio: 
Jan de Veer en Rob 

Nobel. Samen hebben zij bijna net zoveel jaren 
ervaring als dat zij in jaren oud zijn (per persoon 
dan natuurlijk!). Wij verwachten dat iedereen uit 
Regio West aanwezig zal zijn! Het is tenslotte een 
thuiswedstrijd. En de ritten van genoemd tweetal 
zijn altijd erg leuk en goed kloppend. Dus wat let u? 
__________________________________________ 
 
Ingelaste Regio West ledenvergadering 
Op woensdag 12 februari was er een algemene 
Regio West ledenvergadering. Met de grote 
landelijke algemene ledenvergadering in het 
vooruitzicht, waren er een paar vlekjes, die 
weggepoetst moesten worden. Buiten dat de 
uitgenodigde bestuursleden: Marjolein van Gessel 
(redactrice) Rob Hermans (voorzitter) en Ron 
Nieuwenhuijzen (penningmeester) aanwezig 
waren, was de opkomst vanuit de regio wat 
minder.  
 
Natuurlijk zijn er leukere zaken te bedenken, maar 
ook in mindere tijden moet het zeil bol staan. Want 
zonder wind is er geen vooruitgang.  
Enkele, wat meer 
hardnekkige oude 
vlekken zijn 
verwijderd, maar 
ook de meer recente 
problemen van 
enkele regioleden 
werden volledig uit 
de wereld geholpen. Alle op de vergadering 
aanwezige leden, waren blij met de uitkomst van 
de besprekingen. Zowel de regio als de landelijke 
MGTTO kunnen er weer met frisse zin tegen aan. 
Nu gewoon verder met genieten van elkaar en van 
het autootje. 

16 Maart gaan we “actief” zijn 
Jan en Hanny de Veer gaan ons op deze dag bezig 
houden in Zevenhuizen. Wat, waar en hoe laat ziet 
u in de uitnodiging die u gisteren reeds ontving. 
Ondanks dat het voorjaar erg vroeg is begonnen, 
gaan wij er van uit dat u met de normale 
burgerauto komt. Er is dus geen toertocht, we gaan 
gewoon leuke dingen doen. 
__________________________________________   
 
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 
meer dan 20 procent van de gehele regio! Mooi! 
Het thema van de meeting is Glitter & Glamour.  
De rekeningen zijn verstuurd en iedereen heeft aan 
het betalingsverzoek gehoor gegeven. Volgens de 
agenda is het over elf weken alweer zo ver! 
Iedereen wordt steeds nieuwsgieriger, wat Carel en 
Elly er van gemaakt hebben! 
 

 
 

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 van der 
Maden; 
21 september: meeting door Joop en Nelleke 
Silvius; 
9 november: regio meeting bestuur regio West; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 


