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De kop is er al weer af… 
De eerste meeting zit er alweer op. Over 
een paar dagen is er de landelijke meeting 
die door Jan de Veer en Pieter Nederhoff 
wordt verzorgd. En dan een paar weken 

later is er de eerste regio meeting 
met de autootjes. Teun en Wilma 
zijn er al erg druk mee. Wij zitten 
dan al in het tweede kwartaal van 
dit jaar. In mei is er het weekend 
en dan zijn we alweer bijna op de 
helft.  
Over de vorderingen van het Regio 
West weekend leest u verder in de 
nieuwsbrief weer (on)zinnige 

opmerkingen. Kunt u het allemaal nog bij-benen? Als u niets 
wilt missen, kunt u het beste de data uit de 
evenementenkalender overnemen op uw kalender thuis. 
Niet dat wij vergeetachtig zijn, maar toch… 
 

 
 
De regio bewoog nog een keertje 
Op zondag 20 maart was er weer het al bijna legendarische 
kegelgebeuren in Zevenhuizen. Er waren ook dit keer weer 
veel leden aanwezig. Een groep van 38 mensen is echt wel 
representatief te noemen. Er waren ook wat mensen uit de 
ziekenboeg die hun eerste voorzichtige stappen plaatsten. 
Anneloes Zuidgeest was nog op krukken en Ben Dijk kon 
gelukkig ook weer voorzichtig gaan zitten. Het was 
fantastisch dat hij weer zo snel bij de mensen was. De dokter 
had nog wel gezegd dat hij niet mocht tillen, maar met een 
luchtballon kreeg je die kegels helemaal niet om! 
Jan de Veer heeft altijd een aparte manier van jureren: de 
eigenlijke winnaar had ook nog andere verplichtingen en 
ging daarom eerder weg. Maar als je bij de prijsuitreiking 
niet aanwezig bent, krijg je niets. Dus Pieter moet het 
volgend jaar nog een keertje proberen. De volgende op de 
lijst was Toni Plarina, maar hij had het éénentwintigen al 
gewonnen en dan moet iemand anders ook een kans krijgen. 
Met algemene stemmen werd Joop Silvius als winnaar 
gehuldigd. Het selfie van Jos van Tienen met de beker was 
een aardig gebaar van de winnaar. Joop vond het goed dat 
Jos een selfie maakte, dan kon hij ook eens iets leuks en vol 
trots in zijn vriendenkring laten zien… 
Aan het eind van de enerverende middag bleven er toch 
weer tweeëntwintig man eten en ook een beetje drinken. 
Jan en Hannie nogmaals bedankt voor de oergezellige 
middag! Graag weer tot volgend jaar. 
 

 
 

Het MGTTO Regio West weekend 
Nog maar een week of zeven en dan gaat het weer allemaal 
gebeuren: het MGTTO Regio West weekend 2016. De 
organisatie probeert u allemaal op een verkeerd been te 
zetten. Maar daar was u natuurlijk al lang achter! Maar ja, 
dat is een deel van de pret zullen we maar zeggen. Een soort 
voorspel. Ik weet nog wel van vroeger dat het voorspel niet 
te lang moet duren, de ontknoping kan dan alleen maar 
tegenvallen. Dus in deze nieuwsbrief geen toespelingen of 
het oplichten van kleine sluiertjes. 
Op dit moment gebeurt er ook weinig, al het werk is gedaan 
en is ook allemaal bevestigd. Alles is gepland, de ritten zijn 
uitgezet, het programmaboekje is klaar. Dat wordt natuurlijk 
nog wel na gereden en gecontroleerd. Je moet natuurlijk de 
Afsluitdijk wel vanuit de goede richting naderen!  
Al met al gebeuren er weer allemaal onverwachte zaken, de 
deelnemers zullen op hun hoede moeten zijn! Maar nog 
even geduld! Misschien dat het leuk is als de deelnemers 
aan het weekend Herman Rump een hart onder de riem 
steken. Hij is tenslotte al de hele winter bezig om zijn TC 
klaar te krijgen voor de trip. Herman is altijd blij met wat 
goede tips. Hij heeft een extra snelle dopsleutel set gekocht. 
Het gaat nu allemaal als een speer.  
Zoals u weet gaan Herman en Daisy het weekend in 2017 
organiseren. Herman was dan ook een beetje van streek dat 
wij over de Afsluitdijk gingen rijden. Maar wij hebben hen 
een beetje gerust kunnen stellen dat de terugreis door de 
polders zal gaan… 
_________________________________________________ 
 

Agenda 2016 van MGTTO Regio West 
17 april regio meeting door Teun en Wilma van der Heiden, 
vanaf 11.00 uur in Boskoop, u heeft de uitnodiging reeds 
ontvangen; 
20 t/m 22 mei Regio West 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. 


