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Regio rij-seizoen is weer voorbij… 
Het rij-seizoen van het jaar 2016 is weer 
voorbij. Het gaat voor de zoveelste keer 
altijd sneller dan je verwacht. Vooruit 
lopend op de kerstborrel kunnen wij nu 
al stellen dat het weer een fantastisch jaar is geweest; 
goed bezochte meetings, een weekend met de 
grootste deelname ooit. Maar wat eigenlijk véél 
belangrijker is: de sfeer in de regio is goed! Alles mag 
en alles kan. Altijd blije gezichten en als er iemand met 
iets zit, dan krijgt hij of zij altijd wel een opbeurende 
opmerking van een regio lid. Voor het komend jaar 
staan ook de nodige plannen op stapel. Ja, zelfs voor 
het jaar daarna zijn er al plannen. U ziet Regio West 
van de MGTTO zit niet stil. Het blijkt gewoon elke keer: 
als de leden enthousiast zijn, krijg je als organisatie 
veel mede leden op de been. En is het ook weer 
eenvoudiger om een jaarprogramma gevuld te krijgen. 
Want ondanks de leeftijd gaan wij voor continuïteit van 
onze MGTTO. 
 

 
 

25 September de parkeerkaartrit… 
Op zondag de 25e september was er weer een regio 
meeting. Het was de laatste rij-meeting van dit 
seizoen! Jan en Elly Hauser wilden dit keer eens vanaf 
de andere kant van de regio starten, de Utrechtkant. 
Verzamelen was om 11.00 uur bij Golfbaan Kromme 
Rijn, Sportlaan 6, 3981 HP Bunnik. Aan de leden was 
gevraagd om een 
parkeerkaart mee te 
brengen. Een ieder had 
aan dit verzoek gevolg 
gegeven. Dick van der 
Maden ging voor de start 
van de rit nog 
demonstratief met een 
handjevol kaarten langs 
de deelnemers. Dat was 
een flinke wandeling, 
want er stonden toch 
weer zo’n 17 auto’s! Hans en Ria hadden Jan Hauser 
gebeld met de mededeling dat zij met pech stonden. 
De remmen stonden vast. En dan kom je niet ver meer! 
Later kwamen zij in hun gewone auto toch nog op de 
borrel in “’t Praethuys”.  
 

Het was een geweldig mooie rit, erg gevarieerd; zo 
reed je door de boomgaarden, daarna weer over 
prachtige dijken. Het weer was formidabel, de 

barometer tikte de 26 graden aan! En dat op 25 
september! Natuurlijk was er wat neerslag voorspeld, 
maar dat zou pas na 20.00 uur gaan vallen. Een ieder 
kon dan ook na de rit heerlijk in de tuin genieten van 
de hapjes en de eurodrankjes. Want dat is altijd prima 
verzorgd bij Jan en Elly Hauser. 
Achteraf bleek de parkeerkaart helemaal niet nodig te 
zijn geweest: vanwege een omleiding kwamen wij daar 
helemaal niet meer langs. Daar bij dat kleine café aan 
de haven van Vreeswijk kon iedereen de auto netjes 
parkeren. Zonder kaart.  
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Damesdingen afgelast 
15 Oktober gaat niet door. Er zijn veel te weinig 
aanmeldingen. Als het nu om één of twee personen 
minder gaat, zou het geen probleem zijn, maar in 
totaal maar twee aanmeldingen is echt te weinig! 
Damesdingen is voor dit jaar uit de agenda geschrapt. 
_______________________________________________________ 
 

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! Wij horen met 
de Kerstborrel over de plannen van de organisatie. 
_______________________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
20 november regio meeting door bestuur Regio West; 
18 december als afsluiting is er weer de Kerstborrel; 
15 januari 2017 nieuwjaarsborrel in Oudewater. 
 

 


