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Gaat het wel goed met de regio…? 
Er waren 24 koppels die mee wilden, er was 
maar plaats voor 20. Het zegt wel iets over 
het enthousiasme binnen de regio! Wat is het weekend 
voor de aanwezigen weer een feest geweest! Maar 
daar over hieronder meer. 
Het is wel typerend voor het wel en wee in onze regio. 
Een grote groep met 
enthousiaste mensen. 
Gezelligheid staat 
centraal. Genieten en 
veel lachen, doe daar 
wat mooie weggetjes bij 
en als het kan een 
zonnetje, dan komt het 
allemaal in orde. Wij zitten nu alweer in mei, bijna op 
de helft van het jaar.  
Kunt u het allemaal nog bij-benen? Zondag weer een 
ritje in Limburg en op 17 mei zijn we weer in de regio 
aktief. Wij hopen u op een volgende meeting te 
treffen! 
 

 
 
Het weekend is alweer achter de rug 
Zoals beloofd was het heerlijk weer. Geen 20 graden, 
maar droog en niet teveel wind. De kapjes konden er 
allemaal van af. De reis ging het eerste gedeelte over 
de snelweg, maar na Spijkenisse kwamen de kleine 
weggetjes. Cor en Adrie wonen in de buurt, maar 
hadden verschillende boerenpaadjes nog nooit 
bereden. We moesten wel een beetje om rijden, want 
de weg naar Brielle was afgesloten. De groep van 18 
autootjes kwam in zijn geheel aan. Henk en Dini, de 
organisatoren van dit weekend, waren er al. Herman 
en Daisy hadden grote problemen met hun TC, het hele 
motorblok was naar z’n mallenmoer. Gelukkig zijn ze 
aangesloten bij de ANWB, de TC werd opgehaald en de 
vervangend vervoer was snel geregeld. Ook zij kwamen 
nog naar het Automuseum van Henk en Dini.  
 

Het gaat wat ver om het hele weekend te beschrijven, 
zulke verhalen horen niet in de nieuwsbrief, maar in 
het clubblad thuis. Maar even kort samengevat: de 
Zeeuwen staan bekend vanwege hun zuinigheid, maar 

daar was tijdens dit weekend niets van te merken. 
Misschien had het eten iets rianter gekund: in plaats 
van vier, vijf gangen, om over het afscheidsbuffet maar 
niet te spreken: verschillende soorten soep, 
verschillende hutspotten, een toetje, niet normaal 
gewoon. Henk en Dini kregen van de deelnemers dan 
ook geen veer, maar een hele kip in de poeperd 
gestoken!  
Wie het volgend jaar gaan organiseren, wij weten het 
niet, maar zij zullen er een hele kluif aan hebben! 
 

 
 
17 Mei: eten, rijden en kletsen, rond het kampvuur 
U heeft de uitnodiging al binnen. We gaan met z’n 
allen rond het kampvuur op het landgoed van Teun en 
Wilma. Maar eerst even een lekker hapje eten en een 
kort puzzelritje rijden. Let wel even op de aanvangstijd: 
die ligt wat later in de middag! Het belooft weer een 
leuke happening te worden daar in Boskoop. Als u een 
gitaar of een mondharmonica heeft, breng deze dan 
gewoon mee! Gezellig zo rond het kampvuur! 
_____________________________________________ 
 
Agenda 2015 MGTTO Regio West 
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.                  Hoezo, olie lekken…? 


