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De tijd vliegt!
Af en toe denk ik wel eens na. Als je elke keer weer een
verhaal leest dat de tijd zo snel gaat en bijna niet meer
bij te houden is, dan raak je er ook aan gewend. Dat,
als je een paar keer niet komt, het verenigingsjaar al
weer voorbij is. Het jammere is, dat er nog steeds
mensen bij zijn die dit niet geloven en maar blijven
uitstellen. “Ik zou nog wel eens een…” en dan stopt
het. Zij hebben het al zoveel keer gezegd dat ze het
eigenlijk zelf niet meer geloven. Mensen, stel niet uit,
want van uitstel komt… Alweer een gemiste kans! Ik
had een oom die zijn hele leven een A-Ford wilde
hebben, één uit 1923, hij was van hetzelfde bouwjaar.
Elke keer als ik hem zag, begon hij weer over die Ford!
U begrijpt het al: hij is naar de begraafplaats gebracht
in een Ford Mondeo of zoiets… U bent de laatste tijd al
enthousiast gemaakt over de eerste ritten in april. Nu
mensen, het is zo ver! Nog een paar daagjes en dan
gaan we met z’n allen naar de landelijke meeting,
verzorgd door onze regio. Hierover verderop meer.
Op één van de foto’s ziet u een trotse Kils Joppe met
een beker. Op de laatste bij-klets-middag heeft uw
regiobestuur hem de
“Dank-je-wel-wisseltrofee” uitgereikt. Deze
wordt gegeven aan
perso(o)n(en) die in het
afgelopen jaar een opmerkelijk iets in de regio
hebben gepresteerd.
Het was in juni 2012 dat
wij met z’n allen naar
Waalwijk zouden gaan.
Uw bestuur had een leuke
toertocht uitgezet en
wij zouden er in colonne
naar toe rijden. Het was
pokkenweer! Er kwam maar één TD-tje met Kils Joppe
en kleinzoon Joep er in! Zij hebben de rit gereden en
zijn in Waalwijk aangekomen. Daarom mogen zij deze
wel zeer bijzondere beker nog een maandje of acht op
de schoorsteen zetten.

Evenementenkalender 2013:
7 april landelijke rit vanuit Reeuwijk door Jan de Veer
en Rob Nobel, natuurlijk met hun dames;
21 april rit door Joop Silvius en Hans Zuidgeest en hun
dames, eerste regionale meeting met de autootjes;
19 mei meeting samen met MGATO, organisatie Jan en
Elly Hauser;
31 mei t/m 2 juni weekend ergens in de buurt van Berg
en Dal, georganiseerd door de echtparen Nederhoff en
Van der Heiden;
30 juni wij proberen het nog een keer: gezamenlijk naar
Waalwijk, organisatie bestuur Regio West;
21 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf;
18 augustus picknick door Magda en Dick v. der Maden;
31 augustus 45 jaar MGTTO, organisatie door het Regio
West bestuur; het hotel is vol!
1 september landelijke meeting met lustrumviering;
20 oktober praatmiddag;
?? november landelijke onderdelendag in Reeuwijk;
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff;
22 december doen we het in 2013 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.

Eerste landelijke rit 2013 in de regio
Rob Nobel gaat met Jan de Veer en met hun lieve
dames de spits afbijten. Op de foto hierboven ziet u
Rob uitleggen waarom de gemeenteambtenaren van
Gouda allemaal enorme stroopwafels zijn! Zij
presteerden het om op onze landelijke datum een
evenement op de markt in Gouda te houden! En toen
was er voor ons geen plaats meer!
Een landelijke meeting, daar zijn we allemaal bij!
Starten doen we vanuit Reeuwijk en de finish is ook in
de regio. U heeft de uitnodiging allemaal al ontvangen.
U had de datum ook al in uw agenda staan.
Eerste regio meeting in april
Joop Silvius gaat samen met Hans Zuidgeest en hun
dames een geweldige dag organiseren in het Westland.
Dit wordt echt iets heel aparts! Uw bestuur heeft al
een klein voorproefje gekregen en kan u alleen maar
adviseren om daar bij te zijn! 21 April is de datum.

