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Het is al bijna weer Kerstmis! 

Wat is het leven toch mooi! Onze Lieve Heer heeft enkele 
dagen voor de High Tea goed voor de boeren gezorgd. 
Het land was dor en droog en kreeg genoeg water. Op 
zondag was het wederom perfect! De foto’s in deze 
nieuwsbrief zijn van Ben en Yvonne Dijk. 
 
Een mens krijgt altijd wat hij verdient, daarom konden wij 
weer echt genieten van al dat moois en het heerlijke eten 
wat Elly Hauser ons voorschotelde. Geweldig! Sam en 
Agnes St. Jago trakteerden op een heerlijke champagne. 
Zondag weer een landelijke meeting in de Betuwe en op 
12 juli gaan wij met een grote groep naar de Soldaat van 
Oranje. Heerlijk eten en genieten van het spektakelstuk.  
 
Let even op dat de alinea van de evenementenkalender 
steeds minder wordt. Er zijn nog maar drie regionale 
meetings dit jaar met de autootjes! Hoezo, die vent is gek 
met z’n Kerstmis? 
 

 

 

31 juli naar Louwman museum! 

U krijgt de uitnodiging over een paar dagen binnen! Wij 
gaan op 31 juli een leuke rit rijden. Ben Dijk en Toni 
Plarina hebben als vertrekpunt Leiden uitgekozen en 
als eindpunt Wassenaar. En wel het Louwman 
museum! Wij mogen vóór het museum parkeren en 
gaan ook nog het museum in. Dat wordt weer 
ouderwets genieten! Wij krijgen korting op de 
toegangsprijs van het museum en de regio legt er ook 
nog een paar eurootjes bij. Uw bijdrage is per persoon 
slechts € 6,00. En dat in plaats van de normale prijs van 
€ 13,50. Wij maken het steeds aantrekkelijker om een 
leuke dag te hebben! 
 
Vergeet niet uw karton mee te nemen om de olie 
druppeltjes op te vangen. Ook als uw auto door allerlei 
aanpassingen niet meer lekt, tóch en kartonnetje mee 
brengen. Want niemand gelooft natuurlijk dat uw T-type 
niet lekt!  
Zonder karton parkeren in de algemene parkeerplaats 
voor € 5,00. 
_________________________________________________ 
 

21 augustus gaan we picknicken 

Magda en ik hebben een leuke toertocht voor jullie 
uitgezet. Waar wij verzamelen dat horen jullie nog even, 
maar de plaats van de picknick zal zijn in Boskoop op 
een heel leuke locatie. Teun en Wilma hebben daar een 
buitenhuisje met veel ruimte en op die locatie zijn we 
uitgenodigd. 
Spelregels als de ruim twintig voorgaande jaren: zelf je 
attributen, drank en voedsel meebrengen. Er is een 
barbecue, dus hoeft u uw koe of kip niet rauw te eten. 
 
U krijgt voor deze meeting nog een uitnodiging, maar 
hou de datum vrij of pas de datum van uw vakantie aan. 

 
 

Reacties op de nieuwsbrief 

Mocht u willen reageren op deze nieuwsbrief of op 
uitnodigingen, of gewoon zo maar even voor de 
gezelligheid: regio-west@mgtto.nl   
 

 

Verschrikkelijk nieuws 

U heeft misschien gehoord over dat verschrikkelijke 
ongeluk op 26 juni in Deventer bij een klassieke 
autorally. Die mevrouw die overleden is, is Philine 
Heikens, de vrouw van Thomas Heikens uit regio 
Kennemerland. Nog maar 50 jaar. Zo iets mag eigenlijk 
niet gebeuren! Dat is echt veel te jong!  
 
Wij wensen Thomas en hun dochter Sabien heel veel 
sterkte! 
 

 

Evenementenkalender 2011:  

31 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, misschien al nieuws over 
het weekend 2012; 
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. 
 

 


