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Een nieuw jaar…
Het bestuur van de MGTTO Regio West
wenst u allen

Een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.
Op de Kerstborrel heeft Carel van de Graaf al even
teruggeblikt naar het afgelopen jaar. Hij memoreerde
dat het weer een fantastisch mooi verenigingsjaar is
geweest. Grote opkomsten, prima sfeer en ook nog
heel veel geluk met het weer! Carel wierp ook nog een
blik in de toekomst. De evenementenkalender is goed
gevuld. Ook voor het regio weekend zijn er al heel wat
inschrijvingen! Het wordt een goed jaar!

Kerstborrel
Op zondag 17 december was iedereen vanaf 15.00 uur
van harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en Elly
Hauser. De eerste gasten stonden al om 14.00 uur op
de stoep! Uiteindelijk werd er een nieuw
bezoekersrecord gevestigd: er waren 53 mensen
aanwezig! Even snel uitgerekend komt dat neer op 27%
van de gehele regio. Meer dan een kwart! Het mooiste
compliment wat wij hoorden die middag was de
uitspraak: “Het is geen club meer, maar één grote
familie!”. En zo voelt het ook, niet alleen met gezellige
dingen, maar ook met minder prettige zaken.
Ook dit jaar was “’t Praethuys” prachtig aangekleed!
De dochter van Jan en Elly, Daniëlla, had weer eens
ontzettend haar best gedaan. De hulp van Mariët en
Pieter Nederhoff was hard nodig. Ook waren er dit
keer weer meer regioleden die
culinair hun beste beentje
hebben voorgezet. Zij
verzorgden ook dit jaar een
drankje of een hapje. Het
buffet was fantastisch en er is
niet gegeten, maar ontzettend
ge…noten!
In de eerder aangehaalde
speech van Carel werden ook de organisatoren van het
regio weekend in het zonnetje gezet. De “Dank-je-welwissel-trophee” werd dan ook onder luid applaus aan
Herman en Daisy Rump uitgereikt.

Founding Day 15 januari 2018
Het ziet er naar uit dat uw regio bestuur weer iets heel
aparts heeft bedacht! Zo lijkt het althans, het aantal
inschrijvingen loopt nu al naar de zestig (!) personen!
Founding Day is een mooie Engelse benaming om de
oprichting dag (15 januari 1968) te herdenken. De
viering is op de dag zelf: 15 januari, aanvang 15.00 uur.
“’t Praethuys” wordt helemaal aangepast en is nu al
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. Maar er hebben zich ook al veel leden
ingeschreven met een lidnummer van ver onder de
100. Er is live muziek en er zijn drankjes en hapjes. Er
wordt een prachtig buffet gepresenteerd! Deelname
uitsluitend na inschrijving, met hoge uitzondering kan
alleen vandaag nog worden ingeschreven! Er wordt
een bijdrage aan de kosten gevraagd van € 12,50 per
persoon, dat is all-inclusive! Aanmelden omgaand en
uitsluitend per email: 50jaarmgtto@gmail.com

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.

