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De zomer is begonnen! 
Aan het weer is dit niet te merken. Er zijn natuurlijk al 
veel zomers geweest, waar je niet echt enthousiast van 
werd, maar 2012 gaat zeker in de regio analen als tot-
nu-toe bar en boos. Neem alleen maar zo’n British 
Autojumble in Waalwijk: veel mensen hebben daar 
veel vrije tijd in gestoken. Wij zouden daar als regio 
lekker in mee kunnen liften. Alleen maar een 
toertochtje uitzetten en klaar zijn Jan en Dick. OK, nog 
een keertje narijden en uittikken, maar dan heb je ook 
wat leuks! Het werd al snel duidelijk dat de weergoden 
ons een keer niet welgezind zouden zijn. Dus 
picknicken zou er niet in zitten. Maar wat was het 
slecht! Kwalitatief Uitermate Treurig weer zogezegd. 
Jan had de kap van zijn XK al op gezet en ook mijn TF 
was helemaal dicht, het was zo slecht dat zelfs de airco 
moeite had met het schoonhouden van het voorraam! 
 
Als enige regio clublid was Kils Joppe met zijn kleinzoon 
Joep in TD met achterzijruiten en kap op aanwezig. Het 
was een triest gezicht. Jils zou Joep naar zijn ouders in 
Breda brengen en het leek hem leuk om dat in de TD 
en via Waalwijk te doen. Na ampel overleg en een 
warme kop koffie hebben wij Jils een route beschrijving 
mee gegeven. Wij horen nog wel of zij zonder met een 
blikje te hozen in Waalwijk zijn aan gekomen. Of je van 
zo’n betrekkelijk lange rit in de regen echt gelukkig 
wordt, ik vraag het mij af. Maar wel “petje af”!. 
 

  
 
Evenementenkalender 2012: 
15 juli Toertocht, organisatie Jan en Elly Hauser; 
19 augustus picknick door Magda en Dick van der 
Maden, wederom te gast in Boskoop bij Teun en Wilma 
in Boskoop; 
23 september rit door Rob Nobel en Pieter Nederhoff; 
Extra ingelaste datum 14 oktober damesdingen extra: 
zij gaan bonbons maken en ook de heren hebben een 
bezigheid; organisatie Jos en Paula van Tienen, locatie 
Kudelstaart; meer nieuws hier over volgt nog; 
21 oktober bijkletsmiddag/avond in “’t Praethuys”; 
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk, 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
16 december doen we het in 2012 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. Voor alles geldt: de 
uitnodiging volgt t.z.t. 
 

De regio gaat niet genieten van een High Tea… 
Maar we gaan wel een erg mooie toertocht rijden. Het 
is weer gelukt een prachtige rit langs de mooiste 
plekjes in het Groene Hart. Wij komen weer op 
weggetjes waar wij het bestaan niet van kenden. Voor 
de High Tea was niet genoeg animo, het is teveel werk 
om dit voor minder dan 16 mensen te realiseren. 
Daarom op 15 juli een “gewone rit”, organisatie Jan en 
Elly Hauser. De plaats van verzamelen doen we echter 
in Hazerswoude-Dorp, bij “de Egelantier”, dit is 
ongewijzigd. Wij zijn er wel meer geweest, u wordt om 
11.30 uur verwacht. 
 Het eindpunt van de rit 
 is als vanouds weer in 
 “’t Praethuys” te 
 Oudewater. Op deze 
 dag zijn er ook weer de 
 zogenaamde euro-
 drankjes en het 
 regiobestuur zorgt voor 
 een pindaatje. 

 

 
 Er is al nieuws over 
 het weekend 2013! 
 Vers van de pers: 
 Pieter en Mariët 
 Nederhoff, Teun en 
 Wilma van der 
 Heiden nader aan te 
 duiden als 
“organisatie weekend 2013” (ow2013) zijn al een 
aardig eind op weg met de organisatie van een en 
ander. De datum is geprikt: vanaf 31 mei tot en met 2 
juni 2013. Ja inderdaad, de datum ligt in het eerste 
weekend van de maand. Er is al een verzoek aan het 
dagelijks bestuur gegaan om de landelijke rit een week 
op te schuiven. Nu is een aanpassing van het 
rittenschema al eerder gebeurd, dus hoeven wij ons 
ook geen zorgen te maken. We kunnen een week later 
naar de landelijke rit! 
De plaats waar een en ander zich gaat afspelen, daar 
doet de ow2013 nog al vaag over; zij houden dit 
vooralsnog geheim. Wat ik u nu al kan meedelen is dat 
het er erg mooi is en dat wij er niet of nauwelijks 
komen… 
 De deelnemers aan 
 het weekend 2012 
 hebben op voorhand 
 al ingeschreven en 
 een tweetal koppels 
 van het vorig jaar zijn 
 er ook weer bij. 
 Mocht u ook een 
 keertje mee willen, 
meld u dan omgaand aan, wij zullen dan zien of er nog 
mogelijkheden zijn om een plaatsje in te ruimen. 
Aanmelden is mogelijk middels regio-west@mgtto.nl 
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