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Hoezo bijna Kerstmis? 
Dat een verenigingsjaar voorbij vliegt, hoef ik 
u niet te vertellen. Dat een mensenleven zo 
vluchtig is als een wind in de broek van een 
oude zwerver, zal voor u ook geen nieuws 

zijn. Daarom zult u ook niet 
schrikken als ik u vertel dat 
er over een week of acht 
weer een Kerstfeest voor de 
deur staat. Het mooiste van 
Kerstmis vind ik dat er een 
Kerstborrel aan vooraf gaat. 
Je ontmoet dan al de 
regioleden, nou ja alle, maar 
toch meer dan 20% van 

Regio West en dat is toch elke keer weer een happening. De 
agenda voor 2015 is op een oor na weer helemaal gevuld. Er 
zijn nog een tweetal evenementen te vergeven, mocht u zich 
(nogmaals) geroepen voelen om ook iets voor de regio te 
doen, mail dan even: mgttoregiowest@gmail.com 
 
Maar eerst hebben we nog een gezellig treffen op 9 
november in “’t Praethuys”, waar wij velen van u 
verwachten te zien. 
_________________________________________________  
 

4 Oktober Dierendag? 
Dit keer een bijdrage van één van de dames voor deze 
nieuwsbrief. Zij hadden op 4 oktober een kook workshop. 
Hieronder een kort verslagje: 

4 Oktober Dierendag? Nee, 
voor de dames van Regio 
West was die datum 
“dames-dingen-dag”. Wij 
hadden weer een heerlijke 
middag “kookles”. 
“Weet je het zeker?’ vroeg 
Juf Carla. “Willen jullie op 4 
oktober komen koken? Het 

is wel Dierendag hoor!”. Best een aparte dag om met kip, 
rund etc. etc. bezig te zijn. “Mij maakt het niet uit”, zei Juf 
Carla. “Als de anderen er maar niet mee zitten?”. Ik vertelde 
Carla dat ik daar niets over gehoord had. “Dus gewoon 
doen!”.  
Het was wederom prachtig 
weer, dus we konden buiten 
met een drankje en een 
knabbeltje beginnen. Na de 
uitleg wat we gingen maken 
(want dat was nog steeds 
een verrassing) was 
iedereen gelijk enthousiast. 
We gingen Thais koken: allerlei kleine gerechten, soep, een 
hoofdgerecht en een toetje. 
Er werd weer genoeg geschonken en hebben heerlijk samen 
gekookt, om het later onder veel lawaai en gelach op te eten. 
Nou Carla, dat wordt volgend jaar weer koken. We bellen 
wel weer! 
 

Dat het op deze: dames-dingen-dag” weer heel gezellig was, 
is aan de foto’s goed te zien. Zoals in de nevenstaande 
voorlopige agenda is vermeld, is deze happening ook weer 
opgenomen. Alleen heeft Juf Carla aangegeven dat er een 
iets meer beperkt aantal aan de workshop kan deelnemen. 

 
 

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 
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.  
Voorlopige agenda 2015 MGTTO Regio West 
18 januari 2015: federatieve bijeenkomst in Houten, 
gezamenlijk door de MG Car Club, MGATO en de MGTTO; 
22 februari: de natuur in, organisatie bestuur Regio West; 
24 t/m 26 april: weekend georganiseerd door Henk en Dini 
Zevenbergen;  
17 mei: regio meeting door . . . . ;  
28 juni: meeting samen met MGATO, organisatie Jan en Elly 
Hauser; 
19 juli: regio meeting door Carel en Elly van de Graaf en Toni 
en Corinne Plarina; 
16 augustus: picknick door Magda en Dick van der Maden; 
20 september: regio meeting door . . . . ; 
zaterdag 10 oktober: damesdingen, koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
15 november: regio meeting door bestuur regio West; 
20 december: doen we het in 2015 nog een keertje prettig 
over, de Kerstborrel. 
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