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April doet wat hij wil... 
Als lid van een bestuur moet je zorgen dat 
je op elke meeting bent. Je moet tenslotte 
het goede voorbeeld geven. En als je dan 
ook nog een enthousiast bestuurslid bent 
straalt dat af op de gehele regio. Als je dan eens een keertje 

niet kunt, moet je er 
eigenlijk blind op kunnen 
vertrouwen dat zo’n clubje 
gewoon doordraait en dat 
er dan niet ineens allerlei 
gekke dingen gebeuren. Dat 

kan gewoonweg niet in een degelijke club waarvan wij 
tenslotte lid zijn. Maar het zal wel aan het voorjaar liggen… 
Eigenlijk ben ik blij dat ik er een keer niet bij was. 
Waarschijnlijk krijg ik er toch wel weer de schuld van, maar 
dat ligt aan de naam. Wat is er nu weer allemaal gebeurd, 
zult u zich afvragen? Natuurlijk is het wel lente, maar heren, 
voor haantjesgedrag zijn we toch wel te oud geworden, of 
niet soms? Misschien is het wel beter ook dat ik er niet was, 
anders zou ik op zeker gaan winnen!* Maar als de uitslag 
bekend wordt gemaakt ben ik zeker van de partij: wellicht 
mag ik toch buiten mededinging meedoen. Want ik ben ook 
wel nieuwsgierig wie op de laatste meeting de grootste 
heeft in de Regio West MGTTO zonnebloemenwedstrijd! 
In deze nieuwsbrief een keer geen oproep om allemaal naar 
de meeting te komen en niets te missen. Want wij gaan op 
weekend! Maar wel nieuws over de juni meeting. 
 

 
 

De snert meeting was op 17 april 
Met een opkomst van 16% van de gehele regio mag dit op 
voorhand al een succes zijn geweest. Tel daarbij de mensen 
die er in gedachten bij waren, dan was het weer een 
geweldige opkomst. De start van de rit was op het bekende 
adres in Boskoop bij Restaurant Roos. Later zou blijken dat 
de finish in verband met het erg natte weer van de laatste 
tijd verplaatst was van het Koninklijk Buitengebeuren van 
Teun en Wilma naar het Cadillac museum in Hazerswoude 
Dorp. De naam van de rit deed vermoeden dat de weers-
verwachting enige kou deed verwachten. Je moet het 
tenslotte treffen op zo´n eerste rij-regio meeting met de 
autootjes. Na een lekker bakkie koffie ging eenieder op pad. 
Na een aantal kilometers was de eerste stop. Na enig 
graaien kwamen daar de plakjes worst uit de doos. Bij de 
volgende stop kwam de roggebrood met spek uit de doos. 
En bij de finish, bij Paradise Classics, daar stond de snert en 
heerlijke belegde broodjes op het buffet. Er was volop drank 
en de sfeer zat er weer goed in! Als deze meeting de 
graadmeter wordt voor dit jaar, dan zitten wij weer goed! 
Vlak voor vertrek kreeg iedereen een opdracht mee naar 
huis: een pot met een jonge plant, een supermargriet, ook 
wel zonnebloem genoemd. De opdracht luidde: neem deze 
plant op de laatste meeting van dit seizoen mee en wie de 
langste heeft, krijgt een eervolle vermelding. 
 

Aan het eind van de middag sprak het meest verse bestuurs-
lid (Carel) een dankwoordje uit. Maar nu ook nog een keer 
voor het nageslacht: Teun en Wilma nogmaals bedankt voor 
de oergezellige middag! Graag weer tot een volgende keer. 
(*noot van de redactie: de winnaar is al bekend: Carel zijn 
eerste tussenmeting bedraagt nu al 23 cm!). 
 

 
 

Het MGTTO Regio West weekend 
Nog maar negentien nachtjes slapen en dan gaat het weer 
allemaal gebeuren: het MGTTO Regio West weekend 2016. 
Alle deelnemers zijn onderhand wel op de hoogte waar de 
reis naar toe gaat. Je komt tenslotte niet elke week in 
Flevoland! De deelnemers krijgen in de komende dagen nog 
een laatste brief met daarin nog wat nuttige tips. Wij rijden 
met 22 (!) autootjes en dat kan niet meer in kolonne. Het 
thema van het weekend; “Speelkaartenweekend” doet 
vermoeden dat de organisatie daar iets op gevonden heeft.  
______________________________________________________________ 
 

Nieuws over de juni meeting 
Omdat de datum (derde zondag in juni) op Vaderdag valt is 
besloten de meeting op 26 juni te houden. Deze meeting 
wordt georganiseerd door Jos en Paula van Tienen. Een en 
ander gaat samen met onze vriendenclub, de MGATO. Er is 
op die dag een keuze mogelijkheid: mogelijkheid 1 is een 
toertocht naar Waalwijk; mogelijkheid 2 is een leuke 
puzzelrit, met echte prijsjes. Startplaats voor beide ritten is 
“’t Praethuys”. Op deze manier kan een ieder doen wat hij 
wil en kun je ofwel de federatieve of de regionale meeting 
bezoeken. Een meerkeuze regio meeting zogezegd! 
De uitnodiging komt zoals u gewend bent in uw digitale 
gleuf. Dat wordt weer een feest! 
______________________________________________________________ 
 

Agenda 2016 van MGTTO Regio West 
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 als afsluiting 
is er weer de Kerstborrel. 


