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Het rijseizoen is alweer voorbij 
Het gaat weer een hele tijd duren voordat 
u de autootjes van de uitzetters zo bij de 
finish geparkeerd ziet staan. Het rijseizoen 

is voorbij. Althans 
regionaal, want 
aanstaande zondag is 
er nog een rit in 
Brabant. Zelf proberen 
wij er ook altijd naar 
toe te gaan, wij hebben 
zoiets van een 
Schwestergemeinde 
band met Regio Zebra. 
Noem het maar een 
klik. Eén van de actieve 
regiovoorzitters daar is 
Henk van Leeuwen, 

een zeer gewaardeerd en rijp in jaren clubman. Ook 
daarom en natuurlijk ook voor de mooie weggetjes, 
gaan wij graag naar de provincie Brabant. 
Ja, en dan op naar volgend jaar. In ieder geval met de 
voorbereiding daarvan. U zult het wel merken op de 
meeting in november, daar gaan we al plannen maken 
en vorderingen bespreken van het regioweekend 2016. 
 

 
 
Meeting 20 september: laatste regionale rit 
Het weer werkte fantastisch mee! Helemaal droog met 
echt Oudhollandse luchten. Wij gingen met 14 
autootjes op pad, terwijl er op de verzamelplaats in 
Reeuwijk ook nog wat oudere leden aanwezig waren. 
Het was een heerlijk ontspannen ritje door de mooie 
omgeving van het groene hart. Het golfterrein ook 
prachtig gelegen aan het zo bekende Oortjespad, bood 
genoeg parkeerruimte. Toen pas werd duidelijk dat een 
aantal van de deelnemers helemaal in stijl gekleed 
waren: sportieve golfkleding en sommigen ook met 
sigaar in de mond. Na een korte uitleg door een 
plaatselijke golfprof ging eenieder op pad met een 
slagijzer. De mensen die achter bleven op het heerlijk 
in de zon gelegen terras, genoten volop van 
verschillende lekkernijen. Toen na verloop van tijd de  

meute terug kwam moest een finale worden gespeeld 
door de top drie van deelnemers. Mariët Nederhoff 
scoorde net geen hole-in-one, maar werd met afstand 
eerste. 
De enige smet op deze dag is dat de organisatie bleef 
zitten met een onbetaalde rekening van € 45,00 ! Wie 
zich aangesproken voelt, mailt even het regiobestuur. 
_____________________________________________ 
 

10 Oktober damesdingen 
De dames gaan weer koken. Er is nog maar één 
plaatsje, dus om daar nu weer een uitnodiging voor te 
maken, dat gaat wel erg ver. Als u er dit keer ook  nog 
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. 
_____________________________________________ 
 

15 November sociale happening 
Op zondag 15 november 2015 gaan we om 14.30 uur 
verzamelen in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, 
Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater. 
Wij gaan lekker even bijkletsen onder het genot van de 
zogenaamde eurodrankjes en natuurlijk is er gratis 
koffie of thee. Ook zijn Jan en Hannie de Veer weer 
met spelletjes in “’t Praethuys” aanwezig, zodat 
eenieder die dat wil, zich ook sportief kan meten. Eén 
van de spellen is het wereldberoemde “kikkeren”.  
Het motto van deze middag: we maken het gezellig! 
Om helemaal in de juiste stemming te komen, vragen 
wij u om uw trouwfoto’s mee te brengen. Het mag 
natuurlijk ook het hele album zijn! 
 

 
 

Restant van de agenda 2015 van MGTTO Regio West 
zaterdag 10 oktober: dames- 
dingen, 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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