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2011 Is al 5 maanden verder! 
Het is een afgezaagde entree: het jaar gaat zo 
verschrikkelijk snel, als je iets mist, ben je gelijk al weer 
een maand verder! Maar zo snel gaat het! 
Na een heel leuke landelijke meeting in april van Teun en 
Jan, waarover u, zei het in geredigeerde vorm, heeft 
kunnen lezen in het tweede Square Front van dit jaar, 
hebben wij ook al de eerste regiomeeting achter de rug. 
En ruim 13% van de regio gaat aanstaande vrijdag al 
weer weg voor hun jaarlijkse weekendtrip. Toni en 
Corinne Plarina hebben hun best gedaan, het is allemaal 
tot in de puntjes verzorgd! 
 
De eerst volgende regionale meeting is dan op 26 juni, 
deelname aan de rit is voor iedereen open, maar 
deelname aan de English High Tea, daar moet u voor 
inschrijven. En dan is het jaar alweer voor de helft 
voorbij. 
 

 

Evenementenkalender 2011: 
13, 14 en 15 mei weekend in de Betuwe, 
georganiseerd door Toni en Corinne Plarina; 
26 juni rit met aansluitend English Tea, organisatie Jan 
en Elly Hauser; 
12 juli met z’n allen naar de musical Soldaat van 
Oranje, inschrijving reeds gesloten; 
17 juli rit door Ben Dijk en Toni Plarina; 
21 augustus picknick door uw eigen regio-voorzitter en 
zijn vrouwtje, dit jaar eens iets anders? 
18 september weer op herhaling: de boerengolf door 
Carel en Elly van de Graaf; lachen, gieren, brullen! 
16 oktober Bij-klets-avond; 
13 november landelijke onderdelenmarkt in Reeuwijk 
door Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
18 december doen we het in 2011 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 

 

 
 

17 April asperge steken… 

Wat een feest is dit geweest. Jan Hauser en ik hadden 
weer een leuke rit uitgezet. Het weer was prima, de Jan 
Pelleboer uit de regio had het weer goed voorspeld.  
Op deze eerste rit in 2011 waren Ton en Leny Krenn 
met hun nieuwste aanwinst, een vooroorlogse BMW, 
door Ton eigenhandig helemaal gerestaureerd. 

Na de rit eerst een hele presentatie over de asperges 
en daarna met z’n allen het land in asperges steken. 
Nou, dat valt dus echt niet mee! De meeste asperges 
waren veel te kort afgesneden, die waren alleen nog 
maar goed om in de soep te doen. Ook heel leuk was 
het proeven van de aspergewijn, zo in het open land 
tussen de aspergebedden in. Toen de mandjes vol 
waren gingen wij naar binnen en daar was de kok al 
druk bezig met het driegangen-diner, wij hebben 
gesmuld! 
 

 
 

26 Juni High Tea in Oudewater 
Zoals ook al in de intro vermeld: wegens enorm succes 
geprolongeerd! 
Jan en Elly hebben een leuke toertocht voor ons 
uitgezet. Verzamelen in het Praathuis in Oudewater, 
waar we een kopje koffie drinken; daarna rijden we een 
leuke tocht en komen weer bij het Praathuis uit. 
Na de toertocht is er een mogelijkheid om aan een High 
Tea mee te doen. Elly gaat voor ons iets heel lekkers 
maken. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.  
Wij vragen een bijdrage van € 12,50 per persoon, 
hiervoor krijgt u alle hapjes en de drankjes! En de 
mensen die vorig jaar zijn geweest, weten wat je voor 
dat geld krijgt! Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er 
van! Ook bij minder weer gaat deze happening gewoon 
door! 
 
Aanmelden kan nu al: regio-west@mgtto.nl  Na 
inschrijving krijgt u via email een bevestiging. De 
uitnodiging volgt zoals u gewend bent. 
 

 


