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Nog maar één ritje, op naar 2016!
Hoe het iedereen is vergaan op de afgelopen
picknick, dat leest u hieronder wel. Met nog
maar één rij-meeting met de oude autootjes in
het vooruitzicht, is ook dit jaar weer niet normaal snel
voorbij gegaan. Wij mogen nu al weer vaststellen dat het
een topjaar is geweest. Grote
opkomsten, zelfs als het weer
niet zo goed was. Ja, zelfs bij
slecht weer fantastisch veel
autootjes zoals met de Don
Quichotte rit!
Op de meeting in november die
waarschijnlijk weer sportief
wordt ingevuld, gaan we de
plannen voor 2016 maken.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief
al heeft kunnen lezen, zijn er nu al enkele gegadigden voor
het organiseren van een meeting! Wij hoeven ons geen
zorgen te maken over de continuïteit van Regio West, dat
loopt als een geoliede machine.
Het landelijk bestuur heeft ons gevraagd om eens te polsen
voor het komende lustrumfeest in 2018. Men is op zoek naar
één lid per regio, om plaats te nemen in een comité. Samen
met een bestuurslid bestaat de commissie dan uit 7
personen. U kunt zich aanmelden bij voorzitter@mgtto.nl
_________________________________________________
16 Augustus regionale picknick
Met een borrel in de hand en met vlekken van alle lekkere
hapjes (niet alleen van die van Magda) op de polo, hebben
wij uitgerekend hoe lang wij de picknick al doen in Regio
West. Wij doen dat al zo’n 28 jaar. Op verschillende locaties,
maar de laatste 5 jaar bij Teun en Wilma. Dit keer startten
wij uit een Haagsche locatie met een goede parkeerruimte.
Wij verzamelden om 12.00 uur bij het Van der Valk Hotel
Den Haag, Gildeweg 1 te Nootdorp. De eerste leden waren
er al om 11.30 uur.
Na de koffie vertrokken wij met 17
autootjes om circa 13.00 uur in
colonne voor een toertocht die ons
langs mooie weggetjes voerde.
In de herinneringsbrief die altijd een
paar dagen van te voren wordt
verstuurd, stond dat het ongeveer 20
graden zou worden met droog en
bewolkt weer. Het scheelde allemaal
niet veel! Regelmatig werd op de buienradar gekeken of we
het wel droog zouden houden. En het bleef droog! Op
bijgaand plaatje is goed te zien dat het boven en naast de
cursor ellendig weer was. Wij hebben de gehele rit, picknick
en de thuisreis helemaal droog gehouden!
Charles en Marjo Looijestijn hadden een groot aantal flessen
drank gesponsord. Buiten die rode wijn en rosé gingen ook
de meegebrachte vloeistoffen helemaal op. Als er dan ook
van verschillende kanten nog heerlijke hapjes rondgaan, is
het maar goed dat er in ieder geval één regiobestuurslid
alles met mate gebruikt en nuttigt!
De picknick staat ook volgend jaar weer op het programma!
En dat doen we natuurlijk het liefst bij Teun en Wilma!

Meeting 20 september: laatste regionale rit
Pieter Nederhoff en Jan de Veer hebben nu al zo’n 22
aanmeldingen voor het partijtje Pitch en Putt wat zij willen
gaan doen in Kamerik. Wij verzamelen vanaf 11.30 uur bij
restaurant Reeuwijkse Hout, Reeuwijksehoutwal 4, 2811
NW in Reeuwijk. Het belooft ook een heel spektakel te gaan
worden. Natuurlijk kunt u ook alleen de rit rijden en
vanachter een koud glas bier uw sportieve mede regio-leden
aanmoedigen! Als u ook wilt mee wilt doen aan het golven,
ziet u in de agenda hoe u een en ander kan regelen.
_________________________________________________
10 Oktober damesdingen
U zult er weinig meer van horen of lezen. Er is een limiet aan
het aantal deelnemers gesteld. En er is nog maar één
plaatsje, dus om daar nu weer een uitnodiging voor te
maken, dat gaat wel erg ver. De dames gaan weer koken. Als
u er dit keer ook bij wilt zijn, stuur dan omgaand even een
mailtje naar magdavandermaden@hotmail.com en dan
hoort u gelijk of u dat laatste plaatsje heeft bemachtigd.

Agenda 2015 MGTTO Regio West
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.

