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Bijna op de helft... 
Als u dit leest zijn we alweer in de zesde 
maand. Het regioweekend is achter de rug 
en de 22 deelnemers is de kramp in de 
kaken (van het vele lachen) eindelijk kwijt! 
Wij kunnen nu weer verder met het jaarprogramma van 
onze regio. Vroeger zouden wij een beetje bang zijn geweest 
dat de opkomst in de zomermaanden door de vakanties 
minder zou zijn. De meeste regio leden hebben doorlopend 
vakantie en plannen die vakantie tussen de meetings door. 
Dus een autootje of 17, 18 is bijna altijd aanwezig.  

Het is een goed idee geweest om 
het regio bestuur uit te breiden 
met Carel van de Graaf. Zeker als 
de organisatie van het weekend 
door twee bestuursleden gedaan 
wordt, is het prettig nog iemand 
bij de hand te hebben. Het werkt 
allemaal een stuk prettiger. Het is 
alleen jammer dat de council-
meeting anders liep dan dat wij 
ons hadden voorgesteld. Dus het 
onderhouden van de contacten 
met het bestuur, staan nu weer op 

een laag pitje. Misschien dat daar ooit een keer verandering 
in komt, maar voor dit moment zijn wij zonder goede 
mogelijkheden. Wij houden u op de hoogte van de 
eventuele verdere ontwikkelingen. 
 

 
 
Het MGTTO Regio West weekend 
Aan de vele spontane reacties te horen, is het weekend erg 
geslaagd. Het weer is alles meegevallen, vrijdag en zaterdag 
open gereden. ’s Zondags in de ochtend de meesten ook, 
maar na de afscheidslunch moest iedereen de kap op. Op Jos 
na, toen wij hem inhaalden, stortte het uit de hemel en Jos 
en Paula gingen open! Wat een bikkels! 
Het idee om speelkaarten te trekken en dan in groepjes te 
rijden is door veel mensen enthousiast ontvangen. Het is 
gelijk een stuk veiliger op die manier! En iedereen is toch 
mooi op tijd aanwezig. 
Het anker werd op vrijdag uitgegooid in het gelijknamige 
restaurant. Na lekker gegeten te hebben een overtocht en 
na een minuut of tien alweer de tweede stop. Een korte 
rondleiding door de bierbrouwerij en daarna met z’n allen in 
lachtherapie. Iedereen is bij zijn zonnetje gegrepen. En wat 
waren dat rare figuren die Tilly en Treeske! Dick mocht ook  
nog even op het matrasje van Tilly gaan liggen! Na een paar 
huis gebrouwen biertjes, reden we naar de camping. Het 
was een enorme verrassing dat wij met zijn allen naar de 
caravans gingen! Maar na zo’n weekend kun je bijna niets  
meer geloven! Het werd het tot “beste hotel van 2016” uit- 

geroepen hotel van Van der Valk in Uden. Met een heuse 
skybar. Drinken zonder hoogtevrees. Op zaterdag zijn we 
over prachtige bos-paden, waar zelfs herten met kleine 
kalfjes zijn gespot, naar het Brabants Boerenbont museum 
gegaan. Rondleidingen, een echte Brabantse koffietafel en 
een toer met paard en wagen. Over de paarden werden ’s 
avonds aan het diner nog verschillende verhalen verteld. Er 
waren zelfs paarden met vijf benen bij!  
 
Op zondag een verrassende rit naar het DAF museum in 
Eindhoven. Wij zijn daar verwend met lekkere koffie met 
extra calorieën. Ook was daar het meer dan voortreffelijke 
afscheidslunch/diner. Voor het weekend van 2017 zijn al 
verschillende aanmeldingen binnen. Dit geeft wel aan dat  
zo’n weekend levensvatbaar blijft! 
______________________________________________________________ 
 

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. Vertrek om 11.00 uur voor een 
mooie toertocht, met als sluitstuk een gezellige picknick in 
de buurt van de clubwinkel op het feestterrein. Wie gaat er 
mee? Wel een advies: neem buiten de picknickmand ook 
wat contant geld mee, want we moeten ook nog varen! 
Mogelijkheid 2 is een leuke puzzelrit, met echte prijsjes. 
Vertrek om 11.30 uur voor een leuke rit, met als finishplaats 
weer het oergezellige praathuis van Jan en Elly Hauser. 
Natuurlijk ook zoals u gewend bent met de bekende 
Eurodrankjes. 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! Wij kunnen u  verklappen 
dat de puzzeltocht een echte belevenis gaat worden! 
 

 
 
Evenementenkalender Regio West 
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. 
 



 
 
Virtuele bloemenmand 
Velen weten dat Elly Hauser nog maar een paar dagen 
geleden geopereerd is. Zij heeft een nieuwe heup gekregen. 
De operatie is helemaal goed verlopen en zij stiefelt ook 
weer een beetje door het huis. Jan en Elly hebben veel fijne 
reacties vanuit de regio gekregen en willen iedereen op deze 
manier bedanken voor de aandacht en lieve woorden. 
 

 

 
 

 

 

 


