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Beste MGTTO-er,  

De clubactiviteiten zijn bij de MGTTO gelukkig na alle beperkingen weer van start gegaan, het lijkt 

erop dat het normale rittenschema weer kan worden opgepakt. Na de aftrap met de landelijke 

kersenrit, heeft regio Kennemerland ook zijn activiteiten weer opgestart en een leuke regiorit 

gereden.  

 

 
 

Houtrakrit 

De Houtrak regiorit op zondag 25 juli was met 18 deelnemers een goed bezochte regiomeeting. 
De start met koffie en appelgebak waren weer goed verzorgd bij de golfbaan Houtrak te Halfweg. 
Na een mooie rit boven het Noordzeekanaal en een rondje Haarlemmerliede, was er tijd om op 
het terras van de golfclub om onder het genot van een drankje bij te praten en van het zonnetje te 
genieten, kortom een geslaagde dag. 
 
 

 



 
Landelijke Kennemerlandrit 2021 

De volgende Kennemerland activiteit is de landelijke rit van 29 augustus, zoals 
gebruikelijk organiseren we elk jaar de Kennemerlandrit. De uitnodiging hiervoor is 
alreeds verzonden en diverse leden hebben zich al aangemeld. De rit gaat ditmaal van 
start vanuit Nieuw-Vennep, vanaf het Hotel-Restaurant “De Rustende Jager”. We 
hebben ook dit jaar voor alle MGTTO leden weer een mooie rit over dijkjes en rustieke 
wegen in een landelijke omgeving uitgezet. 
 
 

 
 
 

Berkhout regiorit 

Voor zondag 19 september staat er weer een regiorit rond het West-Friese Berkhout op 

de agenda, ditmaal verzorgt door Enrico Baak. We kunnen weer een bijzondere en 

mooie rit verwachten door het West-Friese landschap. Start en finish zijn bij het 

restaurant, Eetcafé “De Overkant” in Berkhout. Noteer deze datum alvast in de agenda. 

De definitieve uitnodiging zal binnenkort naar de regioleden worden verzonden. 

 
 
 

 

REGIO AGENDA 2021 

Regio toertocht 25 juli uitzetters Ton Kuylenburg en Rob Oudejans. 

MGTTO Landelijke Kennemerlandrit 29 augustus 2021, uitzetters Ton Kuylenburg en 
Rob Oudejans. 

Regio toertocht 19 september georganiseerd door Enrico Baak. 

 

 

Wij houden U op de hoogte van de regio activiteiten, 

 

Ton Kuylenburg en Rob Oudejans.  

 


