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Het rijseizoen is voorbij 
Over 7 weken is er weer de 
Kerstborrel. Mensen wat gaat het snel. 
Soms vraag ik mij af of er niet een 
meer spektakulaire opening van de nieuwsbrief te 
bedenken is. Altijd maar dat gezeur van “wat gaat 
de tijd toch snel” of “zorg dat u er bij bent” en wat 
te denken van “het leven gaat toch al zo snel, het 
is eigenlijk voorbij voor je er erg in hebt”. Op zo’n 
moment schieten er allemaal aardige ideeën door 
het hoofd, maar echt op papier zetten, dat lukt 
dan net niet. Ik zou dan graag een prozaïsche 
vergelijking maken met een ééndagsvlinder, maar 
kan daar dan zo snel niet op komen. Of over een 
Lieveheersbeestje gaan 
beginnen en de fabel dat 
elke stip één jaar is, uit de 
wereld helpen. Op zulke 
momenten schiet ik te 
kort en begin ik toch maar 
weer met: wat gaat de tijd 
toch verdomd snel!  
Ik kan me nauwelijks nog 
herinneren dat, toen 
Magda en ik trouwden, ik bij de kindermaten 
moest zoeken naar een rokkostuum! Om maar 
even in te haken op de meeting van 15 november. 
Wij denken dat u er bij moet zijn, omdat… 
 

 
 
10 Oktober damesdingen 
Volgens Magda die meestal de damesdingen 
organiseert, ging deze keer wat moeizamer om 8 
vrouwen bij elkaar te krijgen! Er waren wat 
afzeggingen dus er waren 2 vrouwen tekort. Toen 
bood Elly aan om haar dochter en vriendin te 
vragen en die vonden het hartstikke leuk! Dus zo 
kwam zij toch aan 8 dames. Het was heel gezellig 
en wederom prachtig weer. Dat hebben we ieder 
jaar. Dus buiten even een Proseccootje en een 

lekker door Carla klaargemaakt hapje eten en 
even lekker in het zonnetje blijven zitten. Na een 
half uurtje ging iedereen naar binnen en beginnen 
aan de tapas. Het zag er allemaal heel mooi uit en 
smaakte allemaal heerlijk, dus het was weer een 
geslaagd evenement. 
Magda hoopt dat het volgend jaar wat soepeler 
gaat, anders moet zij er helaas mee stoppen om 
een en ander te organiseren. Maar misschien 
heeft iemand anders een leuk idee? 
_________________________________________ 
 
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! Er is ook nog een 
prijsvraag aan verbonden, maar daar heeft u al 
meer van kunnen lezen in de uitnodiging! 
 

Natuurlijk heeft niet iedereen kleurenfoto’s van 
hun bruiloft! Maar zwart/wit foto’s zijn ook erg 
leuk. Wij zijn benieuwd wie er het dichtst bij het 
50-jarig jubileum zit. Magda en ik zijn al over de 46 
jaar van opperste geluk heen! Wie biedt meer? 
_________________________________________ 
 

Restant agenda 2015 en een vooruitblik 2016 van 
MGTTO Regio West 
15 november: regio meeting door bestuur regio 
West, de uitnodiging heeft u binnen; 
20 december: doen we het in 2015 nog een 
keertje prettig over, de Kerstborrel.  
20 t/m 22 mei weekend georganiseerd door de 
Families Hauser en Van der Maden, inschrijving 
nog zeer beperkt mogelijk. Op dit moment zijn er 
al 21 (!) inschrijvingen. 


