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Een jaar is zo voorbij. 
 
Telkens als ik aan een nieuwsbrief begin open ik op mijn 
computer het bestand nieuwsbrieven en zie ik dus de 
voorgaande 137 stuks. 124 waren van de hand van Dick, 
als hij hem klaar had kreeg ik een berichtje (Jan kan dit 
zo?) Als er weinig te melden was verzon hij wel iets met 
een beetje onzin wat wel serieus leek, dat schudde hij zo 
uit zijn mouw.  
Ik heb hier meer moeite mee. Ook zijn laatste 
nieuwsbrief waarin hij op gepaste en heel knappe wijze 
vertelde dat het einde van zijn leven nabij was.  Deze 
week is het al weer een jaar geleden dat wij afscheid van 
hem hebben moeten nemen. Ik mis hem nog dagelijks, 
want je hebt in je leven veel vrienden, maar een 
bijzondere beste vriend. 

 

 
Wat moet je schrijven als er 
weinig positieve dingen te 
melden zijn. 
Iedere generatie maakt wel 
een oorlog mee, wij dus nu 

ook tegen een onzichtbare meedogenloze vijand.  
Meetings zowel landelijk als regionaal zijn er voorlopig 
niet. Wanneer wel niemand zal het weten. 
De agenda tot Juli is voorlopig vervallen. 
Zodra er beter nieuws is zult U dat per omgaand, 
desnoods via een extra nieuwsbrief vernemen. 
Volg de regels van de regering. Wij hopen dat zodra het 
weer kan wij in goede gezondheid met onze MG’s 
kunnen rijden en weer gezellige dingen kunnen      
 

Kegelmiddag                                                
Onze kegelmiddag is verplaatst naar 11 oktober, zelfde 
tijd en locatie. U ontvangt  t.z.t mail. 

 
Regio weekend. 

Het weekend kan dit jaar helaas niet doorgaan. 
De deelnemers hebben hier al bericht van gehad. 
Het werk van de uitzetters is echter niet voor niets 
geweest.  

 
De herkansing is 14-15-16 mei 2021. 
Zet deze datum alvast in Uw agenda. 

 

 

 
British Autojumble Waalwijk. 
Dit weekend een mail van de organisatie ontvangen dat 
het dit jaar helaas niet door gaat. 

 
Agenda Regio West 2020 onder voorbehoud 
19 juli                Regio rit Joop Silvius – Hans Verbeek 
16 augustus  Regio Picknick Teun van der Heiden -

Magda van der Maden. 
20 september   Regio rit Jos van Tienen Jan Hauser. 
11 oktober        Kegelmiddag Jan de Veer 
25 oktober  British Car Partsday. Gorinchem. 
15 november  Wijnproeverij Arie en Paula van Veen. 
13 december  Kerstborrel “praethuijs” Bestuur Regio. 
10 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie ‘Praethuijs’,  

bestuur Regio. 
 

Nog enkele sfeerplaatjes van onze regio. 


