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Alweer een nieuw jaar!
Mochten er nog mensen zijn die er aan twijfelen of
2012 wel op gang wil komen: het is alweer bijna de
helft van de tweede maand!
Uw regiobestuur is ook druk in de weer met de voorbereidingen van een aantal zaken. In de vorige
evenementenkalender stond vermeld dat het regiobestuur ook de eerste landelijke rit van dit jaar voor
hun rekening zou nemen. Door allerlei omstandigheden gaat dit niet door. Wij vinden niet zo heel erg,
nu kunnen wij ons helemaal op het regiogebeuren
richten!
Als eerste staat er weer een Bij-klets-middag op het
programma. En dan is het nog maar 6 weken en dan
gaan we weer met de MG-tjes rijden! Tussendoor nog
een algemene ledenvergadering waar de helft van het
regiobestuur naar toe gaat. De andere helft gaat met
de kleinkinderen naar een voetbaltoernooi!

De eerste regionale meeting
Wij beginnen het nieuwe MG-jaar met een gezellige Bijklets-middag. U hebt de uitnodiging inmiddels ontvangen.
Op zondag 19 februari, vanaf 14.30 uur zijn jullie van
harte welkom in het “’t Praethuys” van Jan en Elly
Hauser, Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater.
Er is geen agenda; het staat een ieder vrij om elk
onderwerp ter tafel te brengen.
Zoals vanouds zijn er de zogenaamde eurodrankjes en is
er gratis koffie. Misschien zijn er zelfs een paar hapjes!
Er zal die middag gesproken worden over wat de dames
kunnen gaan doen en eventuele andere huishoudelijke
kwesties.
Graag tot de 19e februari!

Landelijke rit 1 april
Zoals hierboven al vermeld is de organisatie van de
eerste rit nog vacant. Normaal is de eerste meeting van
het jaar altijd in onze regio. Wie wil het dit jaar gaan
doen? Aanmelden bij het bestuur op de ALV.

Evenementenkalender 2012:
19 februari bijkletsmiddag in “’t Praethuys”;
15 april rit door Toni Plarina en Ben Dijk, eerste
regionale meeting met de autootjes;
18, 19 en 20 mei weekend ergens in de buurt van
Overijssel en Drenthe, georganiseerd door de
echtparen Hauser en Van der Maden, de inschrijving is
inmiddels gesloten, we gaan met 14 autootjes;
24 juni vertrek vanuit “’t Praethuys” te Oudewater,
toertocht naar Waalwijk, aansluiting op de
gezamenlijke meeting van de Nederlandse MG-clubs
met een picknick ter plekke;
15 juli English Tea, organisatie Jan en Elly Hauser;
19 augustus picknick door Magda en Dick van der
Maden, wederom te gast in Boskoop bij Teun en
Wilma;
16 september rit door Rob Nobel en Pieter Nederhoff;
21 oktober bijkletsmiddag/avond in “’t Praethuys”;
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk,
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff;
16 december doen we het in 2012 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.
Voor alle regiomeetings geldt dat u hiervoor een
uitnodiging ontvangt.

Eerste regionale rit 15 april
Met onze trip van vorig jaar naar het Autotron nog vers
in het geheugen, kijken wij nu al uit naar de eerste
(regionale) rit in april. Er is al wat voorwerk geweest en
het ziet er naar uit dat wij iets heel bijzonders gaan
doen. Ikzelf heb altijd al de wens gehad om in bepaalde
delen van het menselijk lichaam rond te wandelen.
Kom ik toch nog die Arabier tegen met z’n kameel!
Wij willen op ongeveer dezelfde financiële basis als
naar ‘t automuseum, ook naar Corpus. Dit ligt op de
grens van Oegstgeest en Leiden. Vanwege de financiële
rompslomp deelname na inschrijving. En dat kan al op
19 februari op de Bij-klets-middag. Hoe 15 april verder
ingevuld gaat worden, hoort u nog. Maar dat het een
ongelooflijk succes gaat worden, dat staat al als een
paal boven water!

