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Gaat u nog op vakantie…? 
Soms ben je gewoon aan vakantie toe. 
Nu heb ik zelf de laatste tijd veel liggend 
door gebracht, je zou dan denken dat je 
uitgerust bent, maar dat is dus niet zo. 

Het kan natuurlijk ook de leeftijd zijn, dat je soms rare 
dingen doet. Ik denk dat wij aan vakantie toe zijn.  
Wat is er nu allemaal gebeurd? Tijdens de meeting in 
Alblas zat er een aardige jonge knul op het terras. Hij 
vertelde dat hij ook een MG had. Hij vond het sfeertje 
bij ons in de groep erg plezierig en aanstekelijk. Hij 
vroeg dan ook of hij ook een keertje mee zou kunnen. 
Wij staan natuurlijk open voor aanwas van jonge leden, 
dus dat is al snel goed. 
Op zo’n moment wordt 
zijn email adres bij ons 
in de regio ingevoerd 
en krijgt hij ook de 
uitnodigingen en 
nieuwsbrieven. Nu wil 
het geval dat zijn email 
adres erg onduidelijk was genoteerd, dus dacht ik, na 
invoering, ik stuur hem een testmail. En dan komt de 
noodzaak van vakantie houden om de hoek kijken. Per 
ongeluk gingen mijn ranke vingertoppen over het 
vinkje: “send all”. Zo kon het dus gebeuren dat 
iedereen in de regio een testmail kreeg. Dat heeft mijn 
emailbox gemerkt! Dagelijks kreeg ik tientallen mails, 
vele met leuke opmerkingen, ja zelfs bedankjes! Er 
gebeurt van alles in de regio! 
Dat het best zin heeft om ook andere gezellige mensen 
van buiten de regio in de verzending te hebben, mag 
duidelijk zijn. Bij de laatste meeting van Carel en Toni 
waren Jan en Willy Kooy, samen met Ben en Nelma 
Goedhart aanwezig. Daar doe je het allemaal voor, 
toch? 

 
De Bacchus-route op 16 juli 2017 
Verzameld werd er dit keer in Leiden, bij Restaurant 
“Het Haagsche Schouw”. De opkomst was ondanks 
vakantie en andere beslommeringen van velen, erg 
groots. Want 18 auto’s is echt goed te noemen! Er 
waren ook dit keer weer verschillende deelnemers uit 
het oude Haagsche. En dat is altijd erg leuk om die 
mensen ook weer eens te zien. Er waren zelfs gasten 
vanuit een naast gelegen regio. Maar daarover heeft u  
hierboven al kunnen lezen. De uitzetters hadden er  

weer veel werk aan gehad. En dat is aan een meeting 
te merken. Van de in de omschrijving voorgestelde 
tussenstop werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt. 
Het gehele terras was gevuld met TTO-ers! 
Wie zegt dat alcohol en verkeer niet samengaan, die 
hebben het grandioos mis! Alleen moet je pas gaan 
rijden als je de borrels op hebt… Carel, Toni en 
geweldige dames, graag doen wij nog eens een beroep 
op jullie! Geweldig bedankt! 
 

 
 

“Lekker lui in het gras…. Zo heerlijk rustig, ja, ja…” 
Op zondag 20 augustus 2017 is er weer de super-
gezellige picknick. Er wordt verzameld vanaf 11.30 uur 
in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, Brede Dijk 9b, 
3421 TK Oudewater. 
Een jaarlijks terugkerende meeting die altijd veel 
deelnemers trekt. Na de koffie (natuurlijk met iets 
lekkers) vertrekken wij om circa 12.30 uur in colonne 
voor een toertocht langs mooie weggetjes.  
Het eindpunt is, net vorige jaren, weer bij Teun en 
Wilma van der Heiden in Boskoop. 
Voor de goede orde nog even de spelregels: u dient 
zelf voor een gevulde picknickmand te zorgen met 
hapjes en drankjes.  
Er zal een brandende barbecue aanwezig zijn. 
 

 

Het najaarsoffensief: Weekend 2018 
Het regio weekend is op 21, 22 en 23 september 2018! 
Er zijn nu al 19 inschrijvingen! Het alweer elfde 
weekend wordt dit keer georganiseerd door Carel en 
Ellie van de Graaf en Toni en Corinne Plarina. De 
locatie is ergens op de Veluwe. Het wordt weer een 
groots spektakel! Inschrijven kan via het adres: 
mgttoregiowest@gmail.com 
 
Evenementenkalender Regio West 
20 augustus picknick Dick en Magda van der Maden; 
17 september regio meeting door Pieter en Mariët 
Nederhoff;               
19 november meeting door het regio bestuur; 
17 december doen we het in 2017 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
15 januari 2018 nieuwjaarsreceptie met speciaal 
thema in ‘”t Praethuys”, dit evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren. 
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