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Nieuwjaarsreceptie 8 januari 
 
De nieuwjaarsreceptie was met 46 deelnemers 
weer een goed bezocht en gezellig evenement. 
De aanvang was met koffie en heel lekkere 
oliebollen.  
Jos namens alle deelnemers hartelijk bedankt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna konden we genieten van een glaasje 
champagne aangeboden door de regio en proosten 
op het nieuwe jaar. 
 

 
Door het aantal 
afmeldingen door 
ziekte en verwachte 
gladheid op onze 
kerstborrel waren  
er genoeg drankjes 
om deze keer op te 
maken. 
Sponsors van de 
kerstborrel en ook 
de nieuwe sponsors 
voor deze receptie 
namens ons allen 
hartelijk bedankt. 
Het was nog lang 
erg gezellig en 
hopen jullie op 12 

maart tijdens de bijpraatmiddag weer te ontmoeten. 
 
 

12 maart bijpraatmiddag 
 
Zet deze datum alvast in uw agenda. 
De uitnodiging over een paar weken.  
 

Operatie 
De operatie aan mijn hand en pols heb ik weer 
achter de rug.  
Meevallertjes waren er niet bij. 
Ik kwam eigenlijk voor een operatie aan mijn pols, 
het werden er nu twee aan de pols en een aan de 

hand. Heb nu zwaar gips tot 
aan mijn elleboog. 
Volgens de chirurg zijn de 
operaties goed gelukt,het duurt 
nog enige maanden voordat ik 
er alles weer mee kan doen. 
Daar hopen we dan maar op. 
Zoals u ziet kan je met een 
hand gelukkig met enige 
moeite het toetsenbord van de 
computer bedienen.  

Ik hoop u op de ALV op 26 februari te ontmoeten. 
Bent u nog nooit geweest kom dan eens,het is niet 
alleen vergaderen. 
Het is een gezellige middag u hoort en ziet iets over  
hoe het er in de vereniging toe gaat en ontmoet ook 
leden uit ander regio’s. Voor de inwendige mens 
wordt ook gezorgd. De uitnodiging volgt binnenkort. 
 

Agenda 2023 
 
26 februari ALV Eck en Wiel. 
12 maart Bijpraatmiddag “Praethuijs” 
bestuur regio. 
2 april Landelijke rit Regio West 
Pieter Nederhoff-Jan De Veer. 
23 april Regio rit samen met MGATO 
Jos van Tienen-Jan Hauser. 
13 mei Technische T-Type dag. 
21 mei Regio rit Henk Natte-bestuur regio. 
3-4 juni 100 jaar MG Louwman museum. 
25 juni British Autojumble Waalwijk. 
23 juli Regio rit Joop Silvius-Hans Verbeek. 
20 augustus Picknick Boskoop Teun –Wilma 
 v d Heiden en familie-Magda v d Maden. 
2-3 september  55 jaar MGTTO  
Paula-Arie van Veen.  Elly-Jan Hauser. 
24 september Champagneproeverij 
Paula-Arie van Veen. Elly-Jan Hauser. 
22 oktober British Car Club Day Houten. 
12 november Bijpraatmiddag “Praethuijs” 
bestuur regio. 
17 december Kerstborrel “Praethuijs”  
bestuur regio. 
7 januari 2024 nieuwjaarsreceptie “Praethuijs” 
bestuur regio. 

 


