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Alweer een nieuw jaar… 
Het bestuur van de MGTTO Regio West 
wenst u en uw wederhelft een geweldig 
goed, gelukkig, maar bovenal een gezond 
2017! Want daar gaat het eigenlijk alleen 

maar om: als je gezond bent, geniet je vanzelf veel meer, 
want dan is er ook ontzettend veel om van te genieten! 
Het is belangrijk om die rijkdom te hebben: gewoon gezond 
genieten van alles wat mooi is. De kinderen, kleinkinderen, 
je beestjes, je vrienden, noem het maar 
op. En dan mag je zelf de volgorde 
bepalen. En oh ja, ergens in dat rijtje 
staat dan ook je MG-tje. Lekker plezier 
maken met je meissie in het autootje en 
leuke dingen doen, samen met die 
aardige mensen van de MGTTO. En dat 
nog heel lang! Misschien dat het u is 
opgevallen: het woordje “voorlopige” bij de 
evenementenkalender is verdwenen. De agenda is definitief. 
Wij mogen stellen dat het programma er in 2017 weer erg 
goed uit ziet! Dat wordt weer heel heftig genieten! 
 

 
 
De afsluitende Kerstborrel 2016 
Op zondag de 18e december was er weer de Kerstborrel. Het 
werd gezellig druk. De Kerstman (Carel) kwam ook nog op 
bezoek en nam het verenigingsjaar 2016 nog even onder de 
loep. Ook werd er door Herman en Daisy alvast vooruit 
gekeken naar het regio weekend. De dank-je-wel-wissel-
trofee werd nu al voor 
de tiende keer 
uitgereikt. Dit jaar door 
de Kerstman aan Elly 
Hauser en Magda van 
der Maden. Dit voor de 
grote hoeveelheid zaken 
die zij voor de regio 
regelen. Ook dit keer 
hebben zij veel werk aan 
de Kerstborrel gehad. Zelfs de dochter en kleindochter van 
Jan en Elly hebben dit jaar de handen uit de Kerstmouwen 
gestoken! De Kerstborrel doen we in 2017 weer! 
_________________________________________________ 
 
Nieuwjaarsborrel 
Op zondag 15 januari vanaf 15.00 uur zijn jullie wederom 
van harte welkom in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, 
Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater. 
Het is de bedoeling dat u uw eigen fles bubbels meebrengt 
(of iets anders wat u wilt drinken). 
De Nieuwjaarsborrel was in 2016 voor het eerst en gelijk een 
enorm succes. Daarom behoeft deze meeting verder geen 
nadere uitleg. Wij vertrouwen er op dat het weer ouderwets 
gezellig gaat worden. En verwachten ook dit jaar weer een 
grootse opkomst! 
 

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! 
Voor diegenen die het rijden naar Friesland een te grote 
afstand vinden, wordt het weekend met één dag verlengd. 
Vertrek vanuit “’t Praethuys” op Hemelvaartsdag, natuurlijk 
na de koffie! Deze trip naar Friesland toe en de extra 
overnachting wordt door het regio bestuur uitgezet. De 
inschrijving voor dit weekend sluit op 16 januari! 
_________________________________________________ 
 

De honderdste nieuwsbrief 
Bovenaan deze nieuwsbrief staat dat dit de 99e nieuwsbrief 
is. Dat houdt vanzelf in dat de volgende de honderdste is. De 
allereerste nieuwsbrief verscheen in april 1995. De 
nieuwsbrief kreeg toen als naam: Square Front Regionaal. De 

eerste nieuwsbrief 
zoals wij die nu 
kennen, verscheen in 
augustus 2005. Deze 
werd als nummer 1 
genummerd. Dus 
eigenlijk is deze 99e 

nieuwsbrief, de 
honderdste!  

Op één van de eerste nieuwsbrieven stond te lezen: 
“verschijnt regelmatig onregelmatig”. Maar wij kunnen 
ondertussen wel vaststellen dat dit “regelmatig” geworden 
is! Wat er na de honderdste nieuwsbrief gaat gebeuren, dat 
ligt in de toekomst. Het regio bestuur heeft tenslotte niet 
het eeuwige leven en misschien groeit dit bestuur wel uit tot 
een landelijk bestuur. Want het is zo dat de landelijke 
MGTTO ook zeker moet doorgaan met bestaan! En daar 
komen een aantal vacatures. Misschien kunnen wij het 
regionaal enthousiasme wel uitbreiden naar landelijk 
enthousiasme!  
Maar zogezegd: dat ligt wellicht  in de toekomst… 
_________________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
15 januari 2017 nieuwjaarsreceptie in ‘”t Praethuys”, mede 
mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren; 
27 maart gaan wij weer kegelen in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
23 april regio meeting door Jan en Elly Hauser; 
26 t/m 28 mei weekend georganiseerd door Herman en 
Daisy Rump, ergens in Friesland; 
25 juni regio meeting Cor Blok en Adrie Groenenboom; 
16 juli regio meeting door Carel en Ellie van de Graaf en Toni 
en Corinne Plarina; 
20 augustus picknick door Dick en Magda van der Maden; 
17 september regio meeting door 
Pieter en Mariët Nederhoff; 
19 november regio meeting door 
bestuur regio West; 
17 december doen we het in 2017 
nog een keertje prettig over, de 
Kerstborrel. 
15 januari 2018 nieuwjaarsreceptie 
met speciaal thema in ‘”t Praethuys”, 
mede mogelijk gemaakt door 
verschillende sponsoren. 
 


