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De honderste nieuwsbrief… 
Naast de vele hoogtepunten die de 
regio nu reeds kent, is er weer eentje 
bij. Op uw scherm staat de honderdste 
nieuwsbrief. Soms krijgen wij de vraag: 

“Hoe krijgen jullie dat allemaal vol?”. Eigenlijk heel 
simpel, gewoon gaan tikken en als je het niet meer 
weet, ga je gewoon een beetje knippen en plakken. 
Vaak zie je het verschil niet eens! Maar het is toch een 
mooie mijlpaal! 
Zo’n nieuwsbrief 
geeft de regio 
toch weer iets 
meer cachet. Niet 
zo zeer door de 
inhoud, maar 
toch zeker omdat 
het een leuke aanvulling is op het clubblad. Dat 
geweldig mooie Square Front. U heeft zeker gemerkt 
dat regio West leden regelmatig de pen oppakken en 
voor het blad schrijven. Dat is ook de bedoeling, de 
nieuwsbrief is er alleen en uitsluitend voor de 
wetens(w)aardig-
heden van de 
regio. Het geeft 
ook gelegenheid 
om de mensen te 
enthousiasmeren 
voor de komende 
evenementen. Ja, 
het wordt u wel 
heel gemakkelijk gemaakt, het enige wat u hoeft te 
doen, is komen naar een meeting. En daar hebben wij 
er dit jaar weer genoeg van!  
_____________________________________________ 
 

Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2017 
Wat was het weer gezellig druk! Totaal 44 personen 
bezochten dit nu voor de tweede keer georganiseerde 
evenement.  
Bij de inleiding vertelde Dick nog even het laatste 
nieuws over Ben Dijk. Een ieder was er stil van, Ben 
heeft al veel fijne reacties van de regio leden mogen 
ontvangen en is daar erg blij mee. 
De receptie kreeg ook nog een ietwat officieel tintje; 
Marjolein en Geert van Gessel waren ook weer op 
bezoek en Marjolein reikte het 40-jarig jubileum 
speldje uit aan Hans Verbeek en Rob Nobel.   
De organisatie is enorm veel dank verschuldigd aan de 
regio leden die zoveel lekkers mee brachten. Op de 
middag zelf zijn zij allemaal al in het zonnetje gezet. 
Maar het mag best ook wel weer een keertje op papier 
gezet worden. Er was niemand die op die 
zondagmiddag honger hoefde te lijden. Er was van 
alles, van salades tot oliebollen, van vis tot balletjes in 
saté saus, bami en nasi, noem maar op en het was er. 
Wat hebben we lekker gegeten! Een topmiddag! 
 

Regio West Weekend 2017 
De inschrijving voor dit weekend is gesloten en er zijn 
18 koppels die dit feest gaan mee maken. Waarvan het 
merendeel een nachtje extra pakt op weg naar 
Friesland. Een Hemelvaart nachtje, maar dan eentje die 
wel leuk is! Wij zijn benieuwd wat Herman en Daisy er 
dit keer van gemaakt hebben! 
_____________________________________________ 
 
26 Maart beweegt de regio nog een keertje 
Op zondag 26 maart hebben Jan en Hannie de Veer 
weer iets leuks voor ons in petto. Voor diegenen die 
vorig jaar ook al in Zevenhuizen zijn geweest; zij weten 
al wat hen te wachten staat. Dolle pret! 
Jan en Hannie sponsoren de baanhuur, het enige wat u 
gaat betalen zijn de drankjes. (Je kunt er trouwens ook 
al lekker eten voor zo’n slordige € 13,00!). Opgeven 
voor het eten op de dag zelf. 
U bent die dag vanaf 14.00 uur van harte welkom bij 
Lake 7, Strandweg 23, 2761 DM Zevenhuizen 
(Zevenhuizerplas). De uitnodiging met duidelijke route 
beschrijving krijgt u binnenkort. 
_____________________________________________ 
 
Regio West Weekend 2018 ? 
In de wandelgangen circuleert het verhaal dat er in 
september 2018 een regulier regio weekend gehouden 
gaat worden. Zodra er meer nieuws is, hoort u nader. 
_____________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
26 maart gaan wij weer kegelen in Zevenhuizen met 
Jan en Hannie de Veer; let op: deze datum is de juiste! 
23 april regio meeting door Jan en Elly Hauser, dit 
wordt een puzzelrit samen met de MGATO; 
26 t/m 28 mei weekend georganiseerd door Herman 
en Daisy Rump, ergens in 
Friesland; 
25 juni regio meeting Cor 
Blok en Adrie 
Groenenboom; 
16 juli regio meeting door 
Carel en Ellie van de Graaf 
en Toni en Corinne Plarina; 
20 augustus picknick door 
Dick en Magda van der 
Maden; 
17 september regio 
meeting door Pieter en 
Mariët Nederhoff;               
19 november meeting door 
het regio bestuur; 
17 december doen we het in 2017 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
15 januari 2018 nieuwjaarsreceptie met speciaal 
thema in ‘”t Praethuys”, dit evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren. 


