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Het jaar 2016 is feestelijk ingeluid 
Zo, het jaar 2016 staat ook weer op de kaart. 
De kop is er af, we zijn begonnen met een 
super gezellige nieuwjaarsreceptie. De 

agenda staat helemaal bol, zoals u kunt zien aan de kalender 
onder deze nieuwsbrief. 
Het regio bestuur is 
uitgebreid met Carel van 
de Graaf en wij zijn er klaar 
voor. Wij gaan met z’n 
allen genieten van een 
mooi MG-jaar. En als de 
eerste meeting toon-
zettend is voor de rest van 
het jaar, gaan we heel wat 
beleven. De eerste weken 
staan nog op een laag pitje, 
maar vanaf 20 maart gaat 
de hele trein weer in 
beweging.  
Zorg dat u er bij bent! Want u weet het: een dag niet geleefd 
is weer een dag te laat begonnen met genieten. Of zoiets. 
_________________________________________________ 
 
3 Januari Nieuwjaarsreceptie 
Vanaf 15.00 uur die zondag was iedereen weer aanwezig in 
“’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser. Het was maar 14 
dagen na de Kerstborrel, wij knepen hem best wel een 
beetje. De receptie was op Amerikaanse leest geschoeid; 

iedereen nam zijn eigen  
drankjes mee. Er waren erg 
veel regioleden die allerlei 
heerlijkheden mee brachten: 
Oliebollen en appelbeignets 
door Jos en Paula; nasi en bami 
door Toni en Corinne; 
Pekingeend door Teun en 
Wilma; gevulde eieren door 
Rob en Corrie; paling en zalm 

door Ton en Lenie; heerlijke saté door Joop en Nelleke; wijn 
door Pieter en Mariët. En er waren ook mensen die meer 
dan één fles drank meebrachten en zeiden: “Schenk die ook 
maar leeg! ”. 
Deze happening staat ook in 2017 weer op de agenda! Wat 
was het weer een geweldig feest! 
 

 
 
Het MGTTO Regio West weekend 
Nog maar een week of 16 en dan is het alweer zo ver: dan 
gaat de regio weer op pad. En we gaan met maar liefst 22 
autootjes met dubbel zoveel aardige en gezellige mensen.  
 

Het is een goede gewoonte om de spanning een beetje op te  
bouwen. De locatie is geheim en zal dat ook blijven totdat 
wij binnendoor naar Purmerend gaan rijden. Pas als wij 
richting Afsluitdijk gaan, gaat het misschien bekend raken 
waar de eindbestemming ligt. Waarom die richting uit? Hier 
komt het verhaal: 
De organisatie had een prachtig hotel gevonden in België. 
Natuurlijk hebben wij daar een weekend geboekt om het 
evenement op gang te slingeren. Wij hebben ook gelijk maar 
de rit er naar toe uitgezet. Met een oergezellig Brabants 
cafeetje als lunch-adres onderweg. De uitbater was helemaal 
gelukkig, je krijgt tenslotte niet iedere dag 44 (!) hongerige 
en dorstige MG-ers aan de deur en aan tafel! Ook de route 
van het lunch-adres naar het hotel in het Belgische land 
helemaal op papier gezet, tot aan de voordeur. 
 
Wij hebben de rest van het weekend ingevuld met leuke 
bezienswaardigheden zoals een bierproeverij, een bezoek 
aan een (illegale) whiskystokerij en als afsluiting een 
afscheidsdiner bij een tot Nederlander genaturaliseerde 
chinees. Het programma was helemaal rond en de uitzetters 
waren rondom gelukkig en tevreden. 
Na het ontbijt op zondag hebben wij uitgecheckt en de 
rekening betaald. Ook hadden wij gelijk een afspraak 
gemaakt met de hotelmanager om spijkers met koppen te 
slaan voor het gehele arrangement. “Allez”, zei Jerommeke 
(zo had hij zich voorgesteld, maar zijn figuur klopte niet 
helemaal bij zijn naam, hij woog hooguit 55 kilo) “het doet 
mij spijt u te moeten mededelen dat het hotel eind 
december wordt overgenomen”. ”Er komt een nieuwe 
eigenaar en wij mogen voor 2016 geen boekingen doen”. 
U begrijpt dat de organisatie de buik vol heeft van alles wat 
lager ligt dan de grens bij Maastricht. Althans voor wat 
betreft locaties en cultureel erfgoed. 
Vandaar dat wij nu een andere richting op gaan. Maar goed, 
wij hebben eigenlijk al teveel verteld...  
 

 
 
Agenda 2016 van MGTTO Regio West 
20 maart kegelen weer met Jan en Hannie de Veer in 
Zevenhuizen; 
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. 

 


