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Another year over… 
December 2014, nog een viertal weken en dan 
is dit jaar ook alweer achter de rug. Ik weet niet 
hoe het met u is, maar ik heb vrijwel alles 
kunnen doen wat ik mij dit jaar had voor genomen.  Als ik dit 
schrijf, heb ik alweer een rondje gereden in onze TD (van Jan 
en mij). Veel leuke trips gemaakt in 
binnen- en buitenland. Ja, wij 
hebben zelfs een paar landelijke 
meetings mee gereden. Wij hebben 
alle regio meetings bezocht en 
verschillende council meetings mee 
gemaakt. Het kan niet op! Voor het 
komend jaar zit zelfs de volledige 
evenementen kalender helemaal 
vol! Er gebeurt wel elke maand wat 
in de regio en dat is voor het eerst 
dat elke maand gevuld is. 
Maar eerst sluiten wij dit jaar nog 
even af met de Kerstborrel. De smoking kan uit de kast! 

 
9 November was alweer een sportieve dag 
Het was weer een heel mooie opkomst van zo’n 40 
personen, “’t Praethuys” was gezellig druk. Jan en Hannie de 
Veer hadden een uitrolbare, dus demontabele golfbaan mee 
gebracht. Het was een prachtige 
constructie: het leek wel een enorme rij 
met huizen, maar dan voor muisjes. Met 
boven de ingang verschillende nummers. 
Ook de ballen (niet van de muisjes) 
hadden verschillende kleuren. Er was een 

gele en een rode bal, de rest 
was wit, de gekleurde 
golfballen hadden een hogere 
waarde. En dat moest allemaal 
door de gleufjes naar binnen. 
En voor de clubkampioen was 
er weer een mooie beker. Die 
werd door onze MGTTO regio 
West indoor golfkampioen Elly 
Hauser gewonnen. De beker 
heeft zo ongeveer 30 seconden 
geleefd; in haar enthousiasme 

werd door Elly de boven- van de onderkant los gemaakt en 
bestond de beker spontaan uit twee delen. Maar wat was 
het weer een feest! Tijdens dit sportieve treffen was er ook 
nog hoog bezoek van ene Kees van de Zuid-Hollandse 
eilanden. Nog geheel gekleed in de stijl van 1953: een 
regenpak met hoge laarzen. Dat werd veroorzaakt door de 
toenmalige watersnood. Hij kwam iets vertellen over de 
porta potti’s voor gebruik bij het regio weekend in 2015.  
 

 

21 December afsluitende 
Kerstborrel 
De uitnodiging heeft u al 
binnen. Wij verwachten veel 
leden uit de regio. Heel 
waarschijnlijk is er ook een 
delegatie van het dagelijks bestuur van de MGTTO aanwezig. 
Wij hebben begrepen dat er veel leden in smoking komen, 
met hun prachtige dames in schitterende kleedjes! 

 
Regio weekend 2015  
Tijdens de laatste meeting hebben onze regio leden Henk en 
Dini Zevenbergen iets verteld over het weekend wat 
gehouden wordt van 24 tot en met 26 april. Er zijn spontaan 
al 19 (!) inschrijvingen. Op dit moment is al een reservelijst 
aangelegd. Dit heeft alles te maken met het aantal 
hotelkamers. Mocht u nog mee willen, dient u omgaand te 
reageren: mgttoregiowest@gmail.com  Inschrijving is 
mogelijk tot 21 december. Vol = Vol. 

Met MG: Sam St. Jago! 
 

 
 
Agenda 2014 MGTTO Regio West 
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; 
1 maart: de natuur in, organisatie bestuur Regio West; 
15 maart: kegelen wederom in 
Zevenhuizen met Jan en Hannie de Veer; 
24 t/m 26 april: weekend georganiseerd 
door Henk en Dini Zevenbergen;  
17 mei: regio meeting door Teun van der 
Heiden en Dick van der Maden;  
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 Pieter Nederhoff en Jan 
de Veer; 
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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