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Het weer zat ons weer dwars! 
Nadat wij de meeting van 15 januari hadden door ge-
schoven naar de 20e, waren onze verwachtingen hoog 
gespannen. Zou het weer ons dit keer wel mee zitten? 
Om 13.00 uur was het nog helemaal droog en de 
verwachting was, dat het pas tegen de avond zou gaan 
sneeuwen. Omdat het feestje lekker vroeg (om 14.00 
uur) zou beginnen verwachtten wij toch een groot 
aantal mensen. 
En het is ons zeker niet tegen 
gevallen! Een prachtige op- 
komst, maar boven alles, een  
erg gezellige bijeenkomst.  
Veel oude bekenden, maar  
ook vrijwel iedereen die ook  
hebben in geschreven voor  
het lustrum verrassingsweekend, waren aanwezig. Ons 
oudste (in verenigingsjaren) regio lid, Jan Koerts en 
Saskia, waren ook van de partij. Jan is één van de vijf 
oprichters van de MGTTO en hij wist allerlei leuke oude 
koeien uit de sloot te halen. 
Het was een goede start van het regio jaar en wij 
hopen dat dit een voorteken is! 
 
Oh ja, toen wij naar huis gingen hadden wij echt alle 
moeite om dat veilig te doen. Op de N11 lag een auto 
in de sloot! Het is toch te gek voor woorden dat Magda 
en ik met sneeuwbanden niet harder konden dan 40 
kilometer. Wij werden wel ingehaald door 15 centi-
meter dikke sneeuw door een linkmichel. Helemaal 
getikt, dat kan niet anders! Maar wij zijn toch heel 
thuis gekomen. 
 

 
 
Definitieve evenementenkalender2013: 
7 april landelijke rit vanuit hartje Gouda door Jan de 
Veer en Rob Nobel, natuurlijk met hun dames; 
21 april rit door Joop Silvius en Hans Zuidgeest en hun 
dames, eerste regionale meeting met de autootjes; 
19 mei meeting samen met MGATO, organisatie Jan en 
Elly Hauser; 
31 mei t/m 2 juni weekend ergens in de buurt van Berg 
en Dal, georganiseerd door de echtparen Nederhoff en 
Van der Heiden; 

30 juni wij proberen het nog een keer: gezamenlijk naar 
Waalwijk organisatie bestuur Regio West; 
21 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf; 
18 augustus picknick door Magda en Dick v. der Maden;  
31 augustus 45 jaar MGTTO organisatie door het Regio 
West bestuur; 
1 september landelijke meeting met lustrumviering; 
20 oktober praatmiddag; 
?? november landelijke onderdelendag in Reeuwijk; 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
22 december doen we het in 2013 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 

 
 
Eerste landelijke rit 2013 in de regio 
Rob Nobel gaat met Jan de Veer (gelukkig weer goed 
aan het opknappen) en met hun lieve dames de spits 
afbijten. Een landelijke meeting, daar zijn we allemaal 
bij! Reserveer alvast 7 april in uw agenda. 
 

 

Eerste regio meeting in april 
Joop Silvius gaat samen met Hans Zuidgeest en hun 
dames een geweldige dag organiseren in het Westland. 
Dit wordt echt iets heel aparts! Uw bestuur heeft al 
een klein voorproefje gekregen en kan u alleen maar 
adviseren om daar bij te zijn! 21 April is de datum. 
 

 

Verrassingsweekend augustus, inschrijving gesloten 
31 Augustus 2013. De regio gaat op die dag lekker 
vroeg op pad. Wij hebben het gehele hotel afgehuurd, 
het hotel heeft alles bij elkaar 21 kamers, dus bijna het 
hele hotel vol met Regio West figuren. Wij gaan met 17 
deelnemers! 
Dit gaat weer een ouderwets spektakel worden. Voor 
verschillende deelnemers is dit een prettig weerzien in 
dit hotel! 
Op zondag 1 september gaan we met z’n allen lekker 
genieten van een Betuws ontbijtbuffet. Wij vertrekken 
gezamenlijk om ca. 10.15 uur naar het Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Wij sluiten daar 
aan bij het landelijk vieren van het 45 jarig bestaan van 
onze eigen MGTTO. 


