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We zijn alweer over de helft! 
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Nederlands 
elftal! Want zij zijn ook op de helft! Nog maar drie 
wedstrijden en dan zijn zij 
er: Wereldkampioen! Ze 
zijn in ieder geval goed op 
weg. Zaterdag tegen 
Costa Rica zal niet 
eenvoudig zijn, maar een 
goede kans hebben onze 
jongens zeker!  
Wij, als Regio West van de 
MGTTO zijn ook over de 
helft, beter gezegd: wij zijn aan de tweede helft bezig. 
Mooi dat wij allemaal nog opgesteld staan. Want er 
komt een tijd dat dit niet meer mogelijk is. En jullie 
weten misschien dat er in de hemel geen wedstrijden 
gespeeld mogen worden. Dit alleen maar om illegaal 
gokken tegen te gaan! Maar goed, u heeft nu nog de 
kans om te spelen, het seizoen is alweer bijna 
afgelopen. Dus kom naar de volgende meeting! 
Trouwens, over wedstrijden gesproken: weet u dat u in 
de regio al vier keer een prijs heeft kunnen winnen? Eén 
maal bij de landelijke rit in april, één maal bij het 
internationaal kegeltoernooi in Zevenhuizen en nu al 
twee keer bij een regionale rit. De laatste keer in 
Benschop op 22 juni jl. Voor zo ver als wij weten, krijgt 
u nog maar één kans op een prijs: de prijs voor de 
mooiste picknickmand. Maar dat is pas in augustus. Wij 
zien u graag al eerder, namelijk op 20 juli. Graag tot 
dan! 
_____________________________________________  
 
22 juni meeting met MGATO door Jan en Elly Hauser 
Ondanks onze pensionering lijkt het er op dat wij steeds 
minder tijd hebben om aan alles mee te doen. Zo kon 
het gebeuren dat wij, Magda en Dick, op 22 juni in 
Macedonië waren. Maar dat kwam weer omdat deze 
trip in mei gepland was, maar toen werd één van de 
zussen 65 en daar moet je wel bij zijn! Gedwongen 
werd de datum gelijk aan die van de regionale meeting. 
Het gaat ons te ver om te zeggen dat wij liever met de  
 

 

MG in Benschop zouden zijn geweest, maar wij hebben 
jullie wel gemist. 
Zonder verder veel over de meeting te willen vertellen, 
een compleet verslag leest u namelijk in het volgend 
Square Front, is het wel zo dat de opkomst weer 
fantastisch was. Totaal 32 (!) autootjes. Ondanks dat er 
veel TTO-ers op vakantie waren, toch een opkomst van 
12 auto’s uit de regio! Het is weer super gezellig 
geweest! Als aankleding van deze nieuwsbrief alvast 
een paar foto’s.  
 

       
 
20 Juli regionale meeting in en rond Boskoop 
De alweer vierde regionale meeting van dit jaar is op 
zondag 20 juli om 11.00 uur in en rond het altijd mooie 
Boskoop. De plaats van starten wordt u zeer binnenkort 
bekend gemaakt. Houd daarom uw digitale gleuf in de 
gaten! De datum had u natuurlijk al lang in de agenda 
staan! 
Zonder alles te willen verklappen hebben wij inside 
information dat niet alle vervoer over de weg gaat! 
 

 
 
Agenda 2014 MGTTO Regio West 
20 juli: meeting door Teun en Wilma van der Heiden; 
17 augustus: picknick door Magda en Dick van der 
Maden; 
21 september: meeting door Joop en Nelleke Silvius; 
4 oktober: damesdingen, iets lekkers koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
9 november: meeting door het bestuur van Regio West; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel.  

WANTED: 

Een secretaris m/v 
Het zou zo mooi zijn als wij een secretaris vanuit de regio 
zouden hebben. Eigenlijk zou een vrouw het beste in het 

bestuur passen. 
Misschien iets voor u of uw partner? 

Aanmelden: voorzitter@mgtto.nl 
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