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Toch nog goed MG-weer! 
Het is alweer september! Het rij-seizoen zit er bijna op. 
Nog één regio rit en dan is het weer voorbij. Hoezo, 
een jaar snelt aan je voorbij? Voor het eerst sinds deze 
nieuwsbrieven verschijnen is er een inzending; een 
soort van kopij voor de nieuwsbrief. Zelf zal ik dan niets 
over de picknick vertellen. Dat laat ik graag aan Teun 
van der Heiden over. Hieronder zijn bijdrage: 
 

 
 
De regio picknick was heet 
Onder tropische omstandigheden was het een 
geweldige dag om een stukje te toeren door het groene 
hart om daarna neer te strijken op het landje in 
Boskoop. Het was zo heet, omdat men in Noorden de 
rookton had opgestookt om de verse paling te roken en 
wij in Boskoop de barbecue hadden aangestoken 
omdat er vele manden vol met vlees en vis in aantocht 
waren. En met die hitte moet al dat verse spul snel op 
het vuur. Om de keel vooraf een beetje af te koelen was 
er een glaasje koude bubbels of rosé onder de veranda. 
Ik moet zeggen dat ik op culinair gebied al heel wat 
gezien heb, maar wat er uit de manden kwam was pure 
welvaart. Ik heb iemand garnalen zien snaaien, er 
kwamen kippendijen langs van super formaat, dit alles 
werd met uitsluitend alcoholvrije versnaperingen naar 
binnen gewerkt.  
 

Ik heb een sparerib voorbij zien komen die door Karen 
en Yorick (de super vrijwilligers) niet in één keer op de 
grote BBQ konden liggen. Ze hebben eerst bakboord 
moet garen en daarna is het slagschip gedraaid en aan 
stuurboord van de sparerib van een mooi bruin kleurtje 
voorzien.  
 

We hebben heerlijke echte Spaanse tortilla geproefd, 
en de vele soorten meloenen waren heerlijk fris van 
smaak. 
 Het was wel een   
 beetje jammer dat 
 het kinderbadje voor 
 de kleinkinderen, 
 werd omgebouwd tot 
 een dependance van 
 het zeehonden 
 opvangcentrum uit 

Pieterburen. Tropenkolder in de polder zullen we maar 
zeggen, want van de alcoholvrije wijn kan het niet zijn. 
Het onvermijdelijke moest gebeuren, namelijk een 
waterballet met de waterpistolen. Kortom, volop dikke 
pret voor de uitzetter en organisatoren en deelnemers 
van de Regio picknick. Gezien de leuke reacties zal het 
nog wel weer een keer op de agenda van de Regio 
verschijnen.  
Voor diegenen die het evenement gemist hebben een 
aantal ongecensureerde foto’s in deze nieuwsbrief. 
 

 
Evenementenkalender 2012: 
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.  
 
 

 
  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 september laatste regio rit met de autootjes 
Pieter Nederhoff en Rob Nobel hebben samen met hun 
dames weer voor een leuke rit gezorgd. Eén dezer 
dagen valt de uitnodiging bij u in de (digitale) gleuf.  
Abusievelijk staat deze regio-happening in het clubblad 
vermeld met datum 16 september! Niet doen dus! 
Reacties op deze nieuwsbrief kunnen altijd worden 
gestuurd naar: regio-west@mgtto.nl 
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