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Het is alweer maart…               
Het is 2 maart en de eerste regionale meeting zit 
er al weer op. Nog nooit begonnen wij zo vroeg 
aan het seizoen. En over 3 weken is er alweer een 
volgende meeting. Hierover meer in een alinea hieronder. 
Wat in de laatste weken ook heel erg opviel was de opkomst 
uit regio West op de Algemene Leden Vergadering op 22 
februari. Het is lang geleden dat er zoveel bekende gezichten 

waren!  
U weet misschien dat een goed 
bestuurslid ook adviezen geeft. 
Zo ook in de regio: soms is er 
een meeting waarbij je van te 
voren moet opgeven of je 
komt. Mensen schrijf alstublieft 
op tijd in. Dat voorkomt 

teleurstelling bij de inschrijver en frustatie bij de organisatie. 
Wij zijn gezegend met een actieve en enthousiaste regio. 
Maar dat heeft ook zijn schaduwkanten: soms is deelname 
beperkt. Meestal door de aanwezige capaciteit. Wat hebben 
wij zitten knijpen met de paardenkartocht van 1 maart. Er 
konden maar 12 personen op een wagen en er zijn maar 2 
wagens. Gelukkig hebben we niemand hoeven teleur te 
stellen. Dus zorg dat u er bij bent: schrijf op tijd in! 
Weet u trouwens dat de eerste landelijke meeting op 6 april 
is? Dat is al over 5 weken! Dan weet u ook dat het in regio 
West is en dat wij daar met z’n allen naar toe gaan! 
 

 
 
1 Maart de zonnige natuur in 
Het was de dagen voor de eerste regio meeting erg 
spannend. De weersvoorspelling was niet echt geweldig: 
regen, regen en ook af en toe een hagelbui. De barometer in 
onze gang liep op zaterdag al snel de goede kant heen en op 
zondag was er een strak blauwe lucht! Als je van te voren 
zou vertellen dat we met z’n allen op het terras zouden gaan 
koffie drinken, zou je worden opgenomen in één of andere 
inrichting. Maar we zaten buiten en er waren zelfs spor-
tievelingen die hun jas uit trokken! De organisatie had de 
deelnemers zo’n 40-tal herten beloofd, Pieter Nederhoff is 
bij 72 stuks de tel kwijt geraakt. Na afloop gezellig binnen bij 
de warme kachel met een wijntje en erwtensoep met 
roggebrood. Later op de avond toen iedereen weer thuis 
was, werd het weer echt slecht met hier en daar enorme 
windhozen! Maar de eerste meeting was een echt succes. 
Nog een leuk detail op die zondagmiddag: de kersverse 
leden John en Agnes hadden hun huisdier mee gebracht. Of 
het nu een poes of een cavia was, dat hoort u nog wel eens. 
 

22 maart gaan we weer kegelen in Zevenhuizen 
Jan en Hannie de Veer gaan ons op deze dag bezig houden in 
Zevenhuizen. Wat, waar en hoe laat ziet u in de uitnodiging 
die u al heeft gekregen. Ondanks dat het voorjaar erg vroeg 
is begonnen, gaan wij er van uit dat u met de normale 
burgerauto komt. Er is dus geen toertocht, we gaan gewoon 
leuke dingen doen. Wel hebben wij gehoord dat de winnaars 
van vorig jaar, dit jaar een handicap krijgen (of hebben?). 
 

 
 

Regio weekend 2015  
Het weekend wordt gehouden van 24 tot en met 26 april. De 
inschrijving is gesloten. Er zijn 20 koppels en er is een 
reservelijst aangelegd. Mocht er iemand afvallen, wordt 
geloot wie die plaats inneemt. Jammer maar helaas, het is 
niet anders… 
_________________________________________________ 
 

Agenda 2015 MGTTO Regio West 
22 maart: kegelen wederom in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
6 april: landelijke openingsrit door Pieter Nederhoff 
en Jan de Veer; 
24 t/m 26 april: weekend georganiseerd door Henk en 
Dini Zevenbergen;  
17 mei: regio meeting door Teun van der Heiden en 
Dick van der Maden; 
21 juni: regio meeting 
door Jan en Elly Hauser; 
19 juli: regio meeting door 
Carel en Elly van de Graaf 
en Toni en Corinne 
Plarina; 
16 augustus: picknick 
door Magda en Dick van 
der Maden; 
20 september: regio 
meeting door Pieter 
Nederhoff en Jan de Veer; 
zaterdag 10 oktober: 
damesdingen, koken, 
weer in Zoeterwoude, 
organisatie Magda van der Maden; 
15 november: regio meeting door bestuur regio West; 
20 december: doen we het in 2015 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel.  


