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Aan het eind van de weg… 
Hoe vertel je iedereen dat het niet echt 
goed met je gaat? Dat kan op 
verschillende manieren. Zo’n kreet 
bovenaan in de nieuwsbrief geeft gelijk 

de ernst wel aan. En dan hoef je het verder alleen maar 
uit te leggen. En zo wil ik het graag doen. Er maar niet 
omheen draaien, want het maakt wel degelijk deel uit 
van het leven. In de afgelopen 18 maanden hebben 
jullie het een beetje mee kunnen maken hoe het met 
mij ging. Zelf voelden Magda en ik wel dat het niet 
helemaal goed zat. Ik wilde zaken ook gelijk 
afhandelen, niets uitstellen. En daar heb ik nu dan 
profijt van. Jan Hauser zag het van de zijlijn ook wel: op 
dinsdag sleutelen werd door mij de laatste tijd vanaf 
de bureaustoel gedaan en de dagen werden steeds 
korter… 
Tot in januari bleef ik goed op gewicht, maar toen 
kwamen de klachten. Erg veel pijn en 5 kilo in één 
week afvallen, dat gaat te snel. Al snel werd het 
noodnummer van oncologie gebeld en kon ik in de 
medische molen. Mijn wonderdokter had slecht 
nieuws voor ons en de CT-scan leek wel een kerstkaart, 
met heel veel lichtjes. Overal uitzaaiingen en heel 
belangrijke onderdelen zagen zwart van de kanker. 
Niets meer aan te doen. In eerste instantie kreeg ik een 
prognose mee van drie tot zes maanden. Dat is nu al 
bijgesteld naar enkele maanden… Jan heeft mijn B-tjes 
al bijna verkoopklaar gemaakt, want Magda kan niet in 
zo’n autootje rijden.  Magda en ik hopen dat wij een zo 
comfortabele tijd als mogelijk is, zullen krijgen. Zoveel 
mogelijk vrij van pijn, 
de doktoren zullen 
daar alles aan doen 
voor ons. 
Wij proberen zoveel 
mogelijk alleen maar 
positief te blijven en 
hopen dat u dat ook 
kunt. Wij zijn niet 
zielig, Magda en ik hebben een prachtig leven gehad. 
Met geweldige kinderen en kleinkinderen. En met veel 
vrienden… 
______________________________________________________________ 
 

En hoe gaat het dan verder… 
Er was natuurlijk al van alles geregeld voor dit jaar. U 
heeft de uitnodiging al ontvangen voor de 
Kegelmiddag. De eerste landelijke meeting van mij en 
Pieter Nederhoff is gereed en wordt door Pieter met 
hulp van Jan Hauser geperfectioneerd. Wij verwachten 
alleen daarom al een grote opkomst! 
Het regioweekend was al helemaal geregeld en op 
papier gezet. Jan gaat de puntjes op de “i” zetten met 
Jos van Tienen. Het wordt echt ‘n wereldweekend! Ook 
Wings & Wheels is voor wat betreft de organisatie nu 
geheel in handen van Jan Hauser. Dit natuurlijk omdat 
hij de nieuwe landelijke evenementendirecteur is… 

En regio West gaat natuurlijk ook gewoon verder, de 
picknick wordt nu helemaal door Teun en Wilma 
gedaan. Jan heeft verschillende mensen op het oog die 
hij gaat vragen om hem te helpen met deze geweldige 
regio. Want wat hebben wij een fantastische regio met 
geweldige mensen! 
______________________________________________________________ 
 

Op 28 februari kregen wij hoog bezoek 
Op die donderdag kregen wij bezoek. Wij wisten dat 
Jan Hauser zou komen, maar hij had Robert Hermans 
meegebracht. Dat was een leuke verrassing! En Rob 
was er niet voor niets bij. Hij was officieel nog in 
functie van voorzitter. Hij is natuurlijk op de ALV 
afgetreden en opgevolgd door Patrick Roosen, maar 
dat moet nog worden 
gepubliceerd bij de Kamer 
van Koophandel. Daarom zou 
dit bezoek Rob’s laatste actie 
gaan worden. Nadat wij alle 
nare zaken hadden 
besproken, kwam Rob tot het 
doel van zijn bezoek: op de 
ALV was besloten om mij als 
erelid te benoemen van de 
MGTTO. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Het is 
een beloning voor 38 jaar bezig zijn in verschillende 
functies binnen de MGTTO. Dank jullie wel allemaal! 
______________________________________________________________ 
 

24 Maart kegelen in Zevenhuizen 
Op die dag hebben Jan en Hannie de Veer weer iets 
leuks voor ons in petto. Voor diegenen die vorige keren 
ook al in Zevenhuizen zijn geweest; zij weten al wat 
hen te wachten staat. Dolle pret! 
Jan en Hannie sponsoren de baanhuur, het enige wat u 
gaat betalen zijn de drankjes. (Je kunt er trouwens ook 
al lekker eten voor een redelijk bedrag). Opgeven voor 
het eten op de dag zelf. 
U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom bij Lake 7, 
Strandweg 23, 2761 DM Zevenhuizen. 
______________________________________________________________ 
 

Evenementenkalender 2019 Regio West 
24 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 28 april regio meeting, samen met de 
MGATO door Jan en Elly Hauser; 17 t/m 19 mei 
weekend georganiseerd door de families Hauser en 
Van der Maden, natuurlijk is de locatie een verrassing; 
23 juni regio meeting door Herman en Daisy Rump; 21 
juli regio meeting door Wim en Jeannette de Pater; 18 
augustus picknick door Teun en Wilma van der Heiden; 
31 augustus Wings & Wheels; 22 september regio 
meeting door Jos en Paula van Tienen; 17 november 
regio meeting door bestuur regio West; 15 december 
doen we het in 2019 nog een keertje prettig over, de 
Kerstborrel in “’t Praethuys”. 12 januari 2020 
nieuwjaarsreceptie in “’t Praethuys”, organisatie 
regiobestuur. 


