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Een uitgave van Motortourclub 'n Tuf met het laatste nieuws van het bestuur,  
interessante weetjes en agendapunten voor de komende periode. 
 
 

Van de voorzitter: 
 

 
 
 

 Beste Tuffers, 
In de vorige uitlaat liep het tourseizoen ten einde en nu ruim een maand later loopt het jaar 
alweer ten einde. De 'vogels' zoals onze buren van vogelvereniging zanglust vaak bij ons 
genoemd worden hebben hun jaarlijkse vogeltentoonstelling weer gehad en is het 
clubgebouw weer grondig schoongemaakt door een aantal enthousiaste leden. Hiervoor 
onze dank.  
In tussen is het 'plofhok' ontmanteld en is de ruimte bij de zaal aangetrokken. Zo hebben we 
meer praktische ruimte waar we gebruik van kunnen maken. Ook is er een multifunctioneel 
scherm opgehangen waar we van alles en nog wat op kunnen projecteren. 
De activiteiten hebben nog het een en ander in petto voor het einde van het jaar en ook voor 
begin volgend jaar staat er weer van alles op het programma. Hierover straks meer .  
Wat ik al wel kan vermelden is dat de jaarlijkse leden vergadering staat gepland op: 
    Dinsdag 3 maart 2020.  
Zet deze datum alvast in je nieuwe agenda.  
Voor de mensen die dit jaar niet meer zie wens ik ze alvast een goed uiteinde en een gelukkig 
Nieuwjaar.  
 

Van de redactie:  
 

 Een korte editie ditmaal, er zijn geen verhalen binnengekomen. Wel hebben we mooie foto’s 
ontvangen van de gezellige spooktochtavond op 2 november.  
De volgende uitgave zal in 2020 zijn. Tijdens de vrije dagen met kerst en rond oud en nieuw 
zou het leuk zijn wanneer jullie een verslagje schrijven van wat je bezig houdt. Schrijf over je 
iets dat je hebt meegemaakt of hebt gezien, of over een droomreis die je nog wilt maken. 
Stuur het op naar mtctuf@gmail.com en wie weet wordt dat het begin van een mooi 
vervolgverhaal!  

 
Van het bestuur: 
 

 De volgende bestuursvergadering is 29 januari 2020. Wanneer je wilt dat het bestuur een 
onderwerp bespreekt, stuur dit dan uiterlijk 5 november per e-mail in naar 
mtctuf@gmail.com. Er volgt altijd een terugkoppeling. 
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Van de activiteitencommissie:  
 

 Oliebollen feest 
Zoals alle jaren gaan we weer 
oliebollen bakken. Op 
zaterdagavond 28 december is 
iedereen weer vanaf 20.00 welkom 
in het club gebouw om lekker 
oliebollen te komen proeven. 
Kosten voor die avond zijn de 
normale zaterdagavond prijs. 
We rekenen op een gezellige 
avond, veel bakplezier en hopen 
dat iedereen rond als een oliebol weer naar huis gaat. 

 
 Nieuwjaarsborrel, 

We gaan 2020 weer beginnen met elkaar geluk te wensen op de nieuwjaarsborrel op 4 
januari. De proost op het nieuwe jaar begint om 20.00 uur.  
Laten we er onder genot van lekkere hapjes en drankjes weer een mooie start van het 
nieuwe jaar van maken.  
Opgave is niet nodig, kosten zijn de normale zaterdag prijs. 
We hopen dat iedereen even tijd vrij maakt voor een gezellige start van het jaar 
 
Met vriendelijke groet, 
De activiteitencommissie.  

 
 
Van de Tourcommissie: 
 

 De tourcommissie is alweer druk bezig met het samenstellen van de nieuwe tourkalender en 
het uitzetten van prachtige ritten voor volgend jaar.  
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Weetjes: 
 

 Wij feliciteren Gerrit en Jo Dannenberg (Gait van JanJoos en Jootje) met hun 60-jarig 

huwelijksjubileum op 4 december jl. We wensen hen nog veel gezonde en gelukkige jaren 

samen toe. 

 
 

 Save the date! 

22-02-2020  
Dan willen we het jubileumjaar van MTC ’n Tuf afsluiten. Wat we gaan doen? Dat 

is nog een verrassing. Maar we willen wél graag zoveel mogelijk leden en oud-leden 

ontvangen. Daarom hierbij de oproep: als je nog namen en adressen weet van 

mensen die in de beginjaren lid zijn geweest, geef ze even door aan 

mtctuf@gmail.com. We ontvangen liever tien keer dezelfde naam dan dat we er 

één vergeten uit te nodigen! 
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