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Alweer een rij-seizoen voorbij… 
Het jaar 2014 is voor wat betreft het rijden 
met onze autootjes in regio verband weer 
voorbij. Rest ons nog een landelijke meeting in 
Brabant waar wij, als het weer een beetje mee 
werkt, naar toe zullen gaan. 
Als we op dit moment terug kijken naar het rij-seizoen, 
kunnen wij niet anders dan tevreden zijn. Een geweldige 
opkomst, ook bij minder weer. Maar een opkomst van 20% 
van het aantal regio leden, dat is geweldig! Als je dit door 
zou trekken naar het landelijk gebeuren, zou een opkomst 
van 100 auto’s haalbaar 
zijn! Gelukkig is dat niet zo, 
want dat is organisatorisch 
niet te behappen. Maar wij 
zijn ontzettend blij met het 
enthousiasme van de regio. 
Altijd is er wel iemand die 
iets voor de regio wil doen. 
Wij zijn nu al bezig om de agenda voor 2015 net zo prachtig 
gevuld te krijgen als dit jaar. Mocht u zich (nogmaals) 
geroepen voelen om ook iets voor de regio te doen, mail dan 
even: mgttoregiowest@gmail.com 
______________________________________________________________  

 
21 September was de laatste rit met de 
autootjes 
Twee weken voor de datum was de 
inschrijving voor deze meeting al 
gesloten. De boot heeft een capaciteit 

van 34 mensen, dus met 17 koppels was de boot vol. En 
iedereen betaalde netjes op tijd en dat is voor de uitzetters 
wel zo prettig! Over het weer is genoeg gesproken, maar 
soms is het goed om er toch nog even bij stil te staan! Dank 
u, dank u! Wij denken er over om Onze Lieve Heer erelid van 
de MGTTO te maken, hij doet ontzettend Zijn best voor ons! 
Enkele deelnemers had-
den op weg naar de 
verzamelplaats een buitje 
regen gehad. Maar toen 
wij rond twaalf uur 
vertrokken, scheen de 
zon en was het gewoon 
lekker in de MG.  
Zo warm als het in de 
vlindertuin was, zou het buiten niet worden, onze 
gevleugelde vriendjes hebben een hoge temperatuur en een 
nog hogere vochtigheidsgraad nodig. Zoiets als de hele tijd 
last van opvliegers hebben, zo’n gevoel! Maar eerst aan de 
koffie en een (zeer amusante) inleiding; daarna via allerlei 
sluizen de vlindertuin in. Er waren niet alleen kleine en grote 
vlinders, maar ook schildpadden, vissen, vogels, leguanen en 

nog meer wonderen van 
de natuur. Je keek je 
ogen uit! Zoals gezegd 
had ons Erelid voor een 
gezellig zonnetje gezorgd 
en gingen we in colonne 
op pad. Een leuke rit met 
als eindpunt Warmond. 
Prachtig gelegen aan het 

water en alleen bereikbaar via een pontje. 
Nadat iedereen het vrijstaand toiletgebouwtje had bezocht, 
kwam ook onze boot aanvaren. Deze authentieke schuit was 

vroeger gebruikt om mest naar het land te brengen. Totdat 
er een slimme boer was, die uitvond dat het simpeler was 
om de koeien op het land te zetten. Zodoende konden wij nu 
met die boot mee. De bemanning bestond uit twee rasechte 
Leidenaars. Wij gingen met de boot ook naar het centrum 
van Leiden. Onderweg werden wij verrast met de heerlijke 
sandwiches, door Nelleke zelf gemaakt. Gelukkig was er ook 
wat drank aan boord, want het zonnetje maakte de kelen 
droog. Al met al zijn we zeker twee en een half uur op het 
water geweest. Dit was een prachtige afsluiting van ons 
regionale rij-seizoen! Nelleke en Joop ontzettend bedankt en 
ook veel dank aan jullie hulpen Peter en Simonette! 
 

 
 

4 Oktober gaan de dames weer koken 
Op zaterdag 4 oktober gaan de dames weer naar 
Zoeterwoude. Daar wordt weer onder de bezielende leiding 
van Carla gekookt. Nog belangrijker: onder het genot van 
een drankje wordt ook het gekookte opgepeuzeld. Het 
maximale aantal dames is bereikt, de inschrijving is gesloten. 
_______________________________________________________ 

 
9 November wordt alweer een sportieve dag 
Verzamelen om 14.30 uur in “’t Praethuys” van Jan en Elly 
Hauser, Brede Dijk 9 B, 3421 TK Oudewater. 
Lekker even bijkletsen onder het genot van de zogenaamde 
eurodrankjes en natuurlijk is er gratis koffie of thee.  
Ook is er een “heuse golfbaan” in “’t Praethuys” aanwezig, 
zodat eenieder die dat wil, zich ook sportief kan meten. Deze 
ambulante golfbaan is beschikbaar gesteld door Jan en 
Hannie de Veer. Voor de beste golfer is er een bescheiden 
prijsje beschikbaar. 
Het motto van deze middag is: gewoon gezellig bezig zijn! 
 

  
 
Agenda 2014 MGTTO Regio West 
4 oktober: damesdingen, iets lekkers koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
9 november: sportieve meeting door het bestuur van Regio 
West samen met Jan en Hannie de Veer; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel.  
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