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Het jaar 2015 wordt feestelijk afgesloten 
En dat mag feestelijk ook, want 2015 is 
een erg mooi MG-jaar geweest. Naturlijk 
zijn er altijd zaken die niet prettig zijn, 
maar zo in het algemeen mogen wij niet klagen. De 
regio viert hoogtij. Terugkijkend zijn er weer allemaal 
fantastische meetings geweest. Met een meer dan 
groots regio 
weekend. Met 
opkomsten die vér 
boven de 20% van 
het totale regio 
bestand liggen. Zelfs 
een regio weekend 
kent dat soort grote 
aantallen. Maar zegt 
u eens eerlijk: heeft u het regio bestuur al eens horen 
klagen over het één of ander? Nee toch! 
Als wij gaan afsluiten, hoort daar vanzelf weer een 
opening achteraan te komen. Dat wordt dan het jaar 
2016. Op de vorige sociale happening in “’t Praethuys” 
zijn de data van de meetings bekend gemaakt en 
ingevuld. De regio gaat ook in het nieuwe jaar weer 
knallen en spetteren!  

 
15 November kikkeren met Jan en Hannie de Veer 
Die zondag kwam iedereen binnen met een plastic tas 
en een glimlach van oor tot oor. Sam en Agnes hebben 
wat teweeg gebracht om hun trouwfoto mee te nemen 
naar het golfevenement! De stapel met trouwfoto’s en 
–boeken groeide en 
werd een berg die 
niet meer op één 
tafel paste! En wat 
werd er gelachen! 
De opmerking: “Wie 
denk je dat dit zijn?”, 
werd dan ook vaak 
herhaald. De sfeer 
zat er gelijk ook al aardig in, toen het sportieve 
gedeelte begon. Er werd een soort “Mens erger je 
niet” gedaan en het wereldberoemde “Kikkeren”. Er 
waren ook verschillende prijzen te verdienen en daar is  
 

dan ook kwistig mee rond gestrooid. Op de kerstborrel 
zullen er ook weer mensen in het zonnetje worden 
gezet. 
Er was ook nog een serieus gedeelte ingelast en in die 
tijd werd de agenda voor 2016 samengesteld. Dat 
belooft weer wat in het komend jaar! 
_____________________________________________ 
 
20 December Kerstborrel 
Op zondag 20 december vanaf 15.00 uur zijn jullie  
weer van harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en 
Elly Hauser, Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater. 
Veel mensen doen hun smoking weer eens aan en de 
dames komen in hun mooiste Kerstkleedjes. Onze 
gastvrouw en –heer kennend, worden wij weer 
rondom verwend met heerlijke hapjes en drankjes. Een 
gedeelte van de drankjes wordt gesponsord door Henk 
en Trudy van Neerrijnen. Wij verwachten ook dit maal 
weer een fantastische opkomst.  
_____________________________________________ 
 
Agenda 2015 en een vooruitblik voor het jaar 2016 
van MGTTO Regio West 
20 december: doen we het in 2015 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel;  
3 januari 2016 nieuwjaarsreceptie in ‘”t Praethuys”; 
20 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
17 april regio meeting door Teun en Wilma van der 
Heiden; 
20 t/m 22 mei weekend georganiseerd door de 
Families Hauser en Van der Maden; 
26 juni meeting Jos en Paula van Tienen; 
17 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf en 
Toni en Corinne Plarina; 
21 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden; 
18 september regio meeting door Jan en Elly Hauser; 
zaterdag 15 oktober damesdingen, wie heeft er nog 
leuke suggesties? 
20 november regio meeting door bestuur regio West; 
18 december doen we het in 2016 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 

 


