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Wij gaan alweer bijna rijden… 
De maand februari is altijd een maand dat 
er maar weinig gebeurt wat het vermelden 
waard is. Het regio bestuur hoort wel van 
de verschillende organisatoren dat zij al 

druk bezig zijn met het 
plannen en uitzetten van hun 
regiomeeting. Ja, daar moet 
je op tijd aan beginnen! Over 
drie weken staat de eerste 
meeting alweer voor de deur! 
Weliswaar zonder onze fijne 
autootjes, maar toch… Het 
gaat ontzettend snel allemaal. 
Zorg daarom dat u er bij bent! 
Staat uw autootje al klaar? 
Wij hebben de zijruiten er al 
op staan! 

_________________________________________________ 
 
20 Maart beweegt de regio nog een keertje 
Op zondag 20 maart hebben Jan en Hannie de Veer weer 
iets leuks voor ons in 
petto. Voor diegenen 
die vorig jaar ook al in 
Zevenhuizen zijn 
geweest; zij weten al 
wat hen te wachten 
staat. Dolle pret! 
Jan en Hannie 
sponsoren de 
baanhuur, het enige 
wat u gaat betalen zijn 
de drankjes. (Je kunt 
er trouwens ook al 
lekker eten voor zo’n 
slordige € 13,00!). 
 
U bent die dag vanaf 14.00 uur van harte welkom bij Lake 7, 
Strandweg 23, 2761 DM Zevenhuizen (Zevenhuizerplas). De 
uitnodiging met route beschrijving heeft u al binnen. 
 

 
 
Het MGTTO Regio West weekend 
De eerste officiële mededelingen zijn door de organisatie 
verstrekt. De deelnemers hebben daar allemaal al op 
gereageerd en hebben de aanbetaling in orde gemaakt. 
Er zijn aardig wat reacties geweest op het sluiertje wat is 
opgelicht in de vorige nieuwsbrief. Iedereen is enthousiast 
en kijkt uit naar het berijden van de Afsluitdijk. Dat is toch  

altijd weer een spektakel. 
Net als vroeger de 
Maastunnel: mijn vader 
zei altijd dat we moesten 
bidden dat we niet 
midden in de tunnel met 
pech kwamen te staan. 
Het is altijd goed gekomen. Maar als wij de tunnel uit 
kwamen begon hij gelijk Flakkeesch te praten. 
Nu, dat dialect zullen wij na de Afsluitdijk niet tegenkomen. 
 
In het weekend van 20 februari is de organisatie naar het 
hotel gegaan en heeft daar alle afspraken vastgelegd. Wij 
krijgen op de eerste dag gebonden kippensoep en op de  
tweede dag, de officiële feestavond dus eigenlijk, heldere 
groentesoep. Dat belooft wat! Zelfs het formaat en het 
aantal ballen in de groentesoep is vastgelegd!  
Dus: de locatie is bekend, de ritten zijn uitgezet en nu 
worden de verdere activiteiten in die regio nader 
onderzocht. U begrijpt natuurlijk dat het bezoek aan een 
clandestiene whiskystokerij maar een grapje was. Ook het 
bezoek aan een bierproeverij kan natuurlijk niet. Wij zijn 
tenslotte een autoclubje, waarbij alcohol de pest in het 
lichaam is! Maar u zult uw ogen uitkijken op de 
geitenmelkerij en versteld staan van hoe lekker een nog 
lauwwarm glas verse geitenmelk is! 
Al met al krijgen de deelnemers steeds meer vertrouwen in 
hetgeen het weekend hen gaat brengen! 
_________________________________________________ 
 
Droevig afscheid van Frans van der Klugt 
Wij ontvingen het bericht dat Frans van der Klugt is 
overleden. Frans is heel lang lid geweest van de MGTTO. 
Joke en Frans  waren tot 
hun vertrek naar Friesland 
woonachtig in onze regio.  
Het lijkt nog maar pas 
geleden dat zij op een 
landelijke meeting afscheid 
namen omdat het in 
verband met de ziekte van 
Frans niet meer mogelijk 
was om de evenementen te bezoeken. Nu is hij, toch nog 
plotseling, overleden op 9 februari. Wij wensen Joke en de 
overige leden van het gezin veel sterkte. 
_________________________________________________ 
 
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. 

 


