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Nieuwsbrief 80, alweer een hoogtepunt! 
Juni is de zesde maand van het jaar. Het rij-
seizoen schiet alweer aardig op. Bij mensen tel je 
dan de verjaardagen. Zelf word ik aan het begin 
van deze maand ook weer een jaartje ouder. Gek eigenlijk, 
bij mensen kun je nooit zeggen of ze op de helft zijn. Want u 

weet dat wij niet echt op 
volgorde gaan. Soms is het 
gewoon oneerlijk, dan gaan 
mensen ver voor hun beurt. 
Meestal zijn dat de aardige 
mensen. De vervelende mensen 
worden altijd ouder. Maar 
hebben veel minder pezier. 

TTO-ers zitten zo’n beetje in het midden. Best wel aardig, 
soms wat ouder…  
 
Alle gekheid op een MG-benzinepeilstok: hoogtepunten zijn 
er genoeg. Neem maar het regio weekend. Of je 67e 
verjaardag. Of de 80e nieuwsbrief. Wat te denken van de 
komende meeting op 21 juni? Zorg dat u er (weer) bij bent, 
het wordt echt gezellig! 
 

 
 
17 Mei: eten, rijden en kletsen, rond het kampvuur 
Het was best wel weer een avontuur: afspreken op zondag 
om 6 uur ’s avonds! Een menuutje van 20 euro, wat lekkers 
drinken en dan een puzzelritje gaan rijden. Hoe verzin je 
zoiets? Teun en Dick hadden er weer wat moois van 

gemaakt. Er waren toch weer 
14 koppels aan de start, dus dit 
initiatief op deze tijd was ook 
wel weer geslaagd! Er was één 
TD waar geen koppel inzat: 
John Bekker was alleen 
gekomen.   
De dagen voor de meeting was 
het weer niet echt geweldig, 
maar op zondag scheen het 

zonnetje zowaar! Het ritje was maar 33,2 km lang en er 
waren een paar leuke (?) vragen door de uitzetters bedacht.   
 
De meeste deelnemers hadden de vraag over de vissoorten 
niet echt goed begrepen: zij noemden allemaal visgerechten 
op! Ik heb nog nooit een stoofpaling zien zwemmen! Cor en 
Adrie hadden de rit vrijwel vlekkeloos gereden, zij werden 
dan ook de gevierde rally kampioenen! Pieter en Mariët 
behaalden een prachtige tweede plaats en Francis en Esther  

een keurige derde plaats. En zoals beloofd ging iedereen na 
aankomst en rituitleg om het kampvuur. Er waren 
marshmallows en verse worsten die in het vuur konden. 
Nee, dit is geen spelfout: zij horen boven het vuur, maar ín 
het vuur was de meest voorkomende plek! 
Het liep tegen twaalven dat John Bekker ook in zijn TD-tje 
weer richting Den Haag ging! Weer een super meeting! 
 

 
 
21 Juni weer lekker toeren 
U heeft de uitnodiging al binnen. Verzamelen weer eens 
vanaf een andere locatie, maar op het gewone tijdstip. Wij 
gaan op pad voor de parkeerschijftoertocht. Neem dus 
vooral uw parkeerschijf mee!  
Wij eindigen weer als vanouds in “’t Praethuys” dus ook 
weer met eurodrankjes en wij worden ook weer verwend 
met heerlijke hapjes. 
 

 
 
Agenda 2015 MGTTO Regio West 
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; gelieve uw deelname aan het golven even naar 
Pieter te mailen, voor deelname aan de rit is dit natuurlijk 
niet nodig p.j.nederhoff@planet.nl 
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. 
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