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Alweer de laatste maand van 2017… 
Wij sluiten dit jaar af met de alom 
bekende Kerstborrel. Meer nieuws 
hierover verder in deze nieuwsbrief. 
Vóór de bijkletsmiddag op 12 november 

heeft uw regiobestuur vergaderd. Er moest natuurlijk 
nog heel wat gedaan worden; evenementenagenda 
samenstellen, Kerstborrel invullen, de herdenking van 
de oprichting dag verder invullen en natuurlijk ook nog 
overleg over het regio weekend. Dat een en ander 
goed op poten is gezet, kunt u in deze nieuwsbrief zelf 
vast stellen. De agenda is klaar en volledig ingevuld! 
Uw bestuur is klaar voor het nieuwe jaar! Heeft u nog 
goede voornemens gemaakt? Wij zien u graag op de 
Kerstborrel! 
_____________________________________________ 
 

Er is weer heel wat bij gekletst op 12 november 
Op zondag 12 november 
2017 was er weer een 
supergezellige meeting. Er 
werd verzameld vanaf 
14.30 uur in “’t Praethuys” 
van Jan en Elly Hauser, 
Brede Dijk 9b, 3421 TK 
Oudewater. Het is 
gebruikelijk dat op die 
laatste “gewone” meeting 
van het jaar, de plannen 
voor het komende jaar 
worden ontvouwen. Het 
was een taak die 
voorbeeldig door Carel 
werd uitgevoerd. Hij had de teugels strak in handen en 
alle agendapunten werden feilloos aan- en ingevuld.  
De opkomst was, net als altijd eigenlijk, weer als 
vanouds. Met ruim veertig bezoekers is het telkens 
weer erg gezellig! De aanwezigen werden blij verrast 
dat Magda en Dick ook nog een klein uurtje aanwezig 
waren! Het was goed om hen weer te zien! 
_____________________________________________ 
 

Kerstborrel 
Op zondag 17 december vanaf 15.00 uur is iedereen 
van harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en Elly 
Hauser, Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater. 
De Kerstborrel behoeft verder geen nadere uitleg. 
Deze meeting is niet meer weg te denken! Ook dit jaar 
is “’t Praethuys” prachtig aangekleed! Ook zijn er dit 
keer weer een aantal regioleden die culinair hun beste 
beentje gaan voorzetten. Zij verzorgen ook dit jaar een 
drankje of een hapje. Mocht u ook nog iets willen 
bijdragen, meld dat even bij het bestuur.  
Wij vertrouwen er op dat het weer ouderwets gezellig 
gaat worden. En verwachten ook dit jaar weer een 
grootse opkomst! 
De uitnodiging heeft u samen met deze nieuwsbrief 
ontvangen. 

Founding Day 15 januari 2018 
Dit is een mooie Engelse benaming om de oprichting 
dag (15 januari 1968) te herdenken. Wat kunnen wij u 
op dit moment vertellen? De viering is op de dag zelf: 
15 januari, aanvang 15.00 uur. “’t Praethuys” wordt 
helemaal aangepast en aangebouwd. Wij hebben de 
beide, nog actieve oprichters van de club, Lenn Bal en 
Jan Koerts uitgenodigd om als onze eregast, bij deze 
viering aanwezig te zijn. Er is live muziek en er zijn 
drankjes en hapjes. Er wordt een prachtig buffet 
gepresenteerd! Deelname uitsluitend na inschrijving, 
er hebben zich reeds 34 mensen aangemeld! Er wordt 
een bijdrage aan de kosten gevraagd van € 12,50 per 
persoon, dat is all-inclusive! Aanmelden uitsluitend per 
email: 50jaarmgtto@gmail.com 
De uitnodiging volgt eind deze maand, noteer de 
datum alvast! Dit wordt een grandioos spektakel, een 
betere manier om het regio seizoen te openen, kun je 
niet bedenken! 
 

 
 

Evenementenkalender Regio West 2017 
17 december doen we het in 2017 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 

Evenementenkalender Regio West 2018 
15 januari 2018 viering oprichting MGTTO in 
‘”t Praethuys”, “Founding Day”, organisatie 
uw regiobestuur; 

25 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
22 april regio meeting, samen met de MGATO door Jan 
en Elly Hauser, samen met Jos en Paula van Tienen; 
27 mei regio meeting door Joop Silvius en Hans 
Verbeek; 
24 juni regio meeting door Teun en Wilma van der 
Heiden; 
22 juli regio meeting door Pieter Nederhoff en Jan de 
Veer; 
19 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden samen met Teun en Wilma van der Heiden; 
21 t/m 23 september weekend georganiseerd door 
Carel en Elly van de Graaf en Toni en Corinne Plarina, 
locatie Veluwe; 
18 november regio meeting door bestuur regio West; 
16 december doen we het in 2018 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
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