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Nog maar één ritje 
Het rij-seizoen van het jaar 2016 zal over 
een week of drie alweer worden 
afgesloten. Voor het komend jaar staan 
ook de nodige plannen op stapel. Ja, 
zelfs voor het jaar daarna zijn er al plannen. U ziet uw 
bestuur van MGTTO West zit niet stil. Het blijkt 
gewoon elke keer: als je als bestuur enthousiast bent, 
krijg je veel mensen op de been. En is het ook weer 
eenvoudiger om een jaarprogramma gevuld te krijgen. 
Nog maar één ritje dus, zorg dat u er bij bent, het is 
voor dit jaar uw laatste kans! Let wel even op de 
gewijzigde datum! 
_______________________________________________________ 
 

Uitslag wie heeft de langste…?   
Mieke de Zonnebloem is niet meer. 
Op een gezegende lengte van 243 cm 
heeft zij haar bladeren te rusten 
gelegd. Een ver achternichtje van 
Mieke, zij staat in de tuin van Mariët 
en Pieter Nederhoff, heeft de       
moordende competitie ruimschoots gewonnen. Zij is 
ruim over de drie meter geworden. De kwekers zijn 
voor hun inspanningen beloond met een prachtige fles 
zonnebloemolie. De dopingcommissie doet binnenkort 
uitspraak over de aangespannen zaak. 
 

 
 
21 Augustus een regenachtige picknick… 
Althans het begon regenachtig. De regionale 
weergoeroe van Radio Utrecht heeft een officiële 
waarschuwing gekregen. Nog nooit zat hij er zo erg 
naast! Tijdens de koffie met zelf gebakken appeltaart in 
Restaurant “Plaszicht” in 
Noorden is buienradar frequent 
bekeken. Gelukkig waren er 
toch nog zo’n 15 autootjes, dus 
31 mensen naar de start 
gekomen. Volgens buienradar 
zou het om kwart voor één 
droog worden, dus werd daar de 
start op afgestemd. Het zal zo’n 20 minuten later zijn 
geweest dat de eerste kappen geopend werden. En 
weer gesloten. En weer geopend. Om nog een keertje 
te worden gesloten. Maar daarna kon de kap er af 
blijven tot in Boskoop. Aan de foto’s is te zien dat het  

weer tijdens de picknick gewoon prima was! Gelukkig 
hadden Teun en Wilma als voorzorg twee waterdichte 
overkappingen neergezet. Zij sloten vlekkeloos aan op 
het heerlijk buitenverblijf van hen.  
Dat het echt mooi weer werd, is ook te zien aan een 
speciaal ontwikkelde Boskoopse traditie: het bankbiljet 
darten. Als je een vijf euro briefje op de grasmat legde, 
mocht je mee doen. Met een viertal houten klossen 
met een pijl aan het eind mocht je dan gooien. Als je in 
een briefje terecht kwam, kreeg je de gehele inleg. 
Later werd medegedeeld dat het gewonnen bedrag, 
volgend jaar in drank moest worden omgezet als 
sponsoring van de picknick. Dit keer hadden Marjo en 
Charles een groot aantal heerlijke flessen neer gezet. 
Als dank voor het gebruik van de locatie kreeg het 
jongste aspirant MGTTO lidje een kleine waardering. 
Ook de dolgelukkige ouders en grootouders werden 
hiermede hartelijk bedankt! Teun en Wilma, graag 
volgend jaar weer! Dit verveelt nooit! 
 

 
 

Let op nieuwe datum: 25 september 
Op zondag 25 september is er weer een regio meeting. 
Het is alweer de laatste rij-meeting van dit seizoen! Jan 
en Elly Hauser willen dit keer eens vanaf de andere 
kant van de regio starten, de Utrechtkant. Zij 
verwachten u op deze dag om 11.00 uur bij Golfbaan 
Kromme Rijn, Sportlaan 6, 3981 HP Bunnik. 
Na de koffie gaan wij een toertocht rijden, u komt op 
prachtige, door ons nog niet gereden weggetjes. Wij 
eindigen in “’t Praethuys” in Oudewater. 
Er zijn weer eurodrankjes en er is natuurlijk een hapje.  
_______________________________________________________ 
 

Regio West Weekend 2017 
Momenteel zijn er al 18 inschrijvingen voor het 
weekend in 2017. De datum is 26, 27 en 28 mei. De 
locatie; ergens in het mooie Friesland. Organisatie: 
Herman en Daisy Rump. Vol = Vol ! U weet het 
onderhand wel: inschrijven is er bij zijn! 
_______________________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
25 september regio meeting door Jan en Elly Hauser; 
zaterdag in oktober damesdingen, door Wilma van der 
Heiden en Magda van der Maden; 
20 november regio meeting door bestuur Regio West; 
18 december als afsluiting is er weer de Kerstborrel. 


