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April doet wat wij willen… 
Als je ouder wordt, grijp je vaker terug 
naar het verleden. Dat doe je bij ziekte, 
geboorte en allerlei andere zaken. Soms 
betrap ik mijzelf ook op zo’n zwak 

moment. Laatst ging ik tanken en vond de benzine op 
dat moment qua prijs wel meevallen. Ik moest € 148,9 
betalen. Dit werd ook een moment van teruggrijpen: ik 
doe het nooit, maar op dat moment gebeurde het 
gewoon. Ik rekende om dat die literprijs benzine  
simpelweg drie gulden en dertig cent was! Wat een 
geld! Sinds wij ook van een schamel AOWeetje moeten 
rondkomen, gebeurt dat wel meer. Je doet het wat 
zuiniger aan. Het enige waar wij op bezuinigen zijn de 
koffiepads. Wat zijn die duur geworden! Wij doen nu 
twee keer met één koffiepad. Je doet gewoon wat 
minder melk in je tweede 
bakkie, dan bezuinig je daar 
ook weer op! Het moet uit de 
lengte of uit de breedte 
komen, toch? 
Waar wij niet op bezuinigen 
zijn onze uitstapjes met onze 
MG. Op 23 april gaan wij weer 
ons eerste regioritje rijden. Dat 
doen we dan met onze YB. Wij 
hebben die dag ook onze 
kleinzoon Sacha bij ons. Het 
lijkt wel of wij 34 jaar terug in de tijd gaan! Toen met 
onze zoons en nu met onze kleinzoon! En dat in 
dezelfde auto! 
Mensen, geniet, want het gaat zo verdomd snel 
allemaal. 2017 Is alweer een kwart jaar oud! Wij hopen 
u allemaal te zien op de meeting die samen met de 
MGATO wordt verreden op die 23e april! 
 

 
 
26 Maart bewoog de regio nog een keertje 
Op zondag 26 maart hadden Jan en Hannie de Veer 
weer iets leuks voor ons in petto. Het is al een beetje 
een vertrouwd adres geworden daar in Zevenhuizen. 
Jan en Hannie sponsoren de baanhuur, de deelnemers 
betalen hun drankjes en de regio verzorgde een 
bitterballetje. Er waren toch weer zo’n dertig 
sportievelingen, dit ondanks een aantal afzeggingen.. 
Een groot aantal was daadwerkelijk met de ballen 
bezig en een aantal waren heerlijk aan het bij-beppen.  

Het kegelen werd op formidabele wijze gewonnen 
door een vrouwelijke deelneemster: Adrie 
Groenenboom. Zij deed dat met een gemiddelde wat 
veel hoger lag dan bij de heren. Zij werd ook direct 
door de wedstrijdleiding gevraagd om lid te worden 
van de plaatselijke kegelclub. Adrie kreeg door Jan 
Hauser een beker uitgereikt die binnenkort als friteuse 
dienst kan gaan doen.  
Na het kegelen bleven nog zo’n 
twintig mensen aan één lange 
tafel, heerlijk eten.  
Door de grote spanning is één van 
de deelnemers zijn/haar vest 
vergeten. Het is een blauw vest 
van het merk Gant. Diegene die 
het als zijn/haar verloren 
kledingstuk herkent, kan contact 
opnemen met Jan de Veer. Jan en 
Hannie, ontzettend bedankt voor 
de heel gezellige middag! 
_____________________________________________ 
 
Regio West Weekend 2017 
Dat schiet inmiddels ook al aardig op. Nog maar een 
week of 7 en dan gaat de grote reis beginnen! Mocht u 
ook een keertje mee willen, houd dan de nieuwsbrief 
in de gaten. In het najaar van 2018 is weer een 
regionaal weekendje weg! 
_____________________________________________ 
 
Datum meeting van juni aangepast 
Zoals u kunt zien is de datum van de regiomeeting in 
juni aangepast. Het is de 11e juni geworden. Vaderdag 
valt een week later en een week daarna is de 
federatieve meeting in Drunen (voorheen Waalwijk). 
Een en ander is in samenspraak met de uitzetters Cor 
Blok en Adrie Groenenboom veranderd. 
_____________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
23 april regio meeting door Jan en Elly Hauser, dit 
wordt een puzzelrit samen met de MGATO, u heeft de 
uitnodiging inmiddels ontvangen; 
26 t/m 28 mei weekend georganiseerd door Herman 
en Daisy Rump, ergens in Friesland; 
11 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.  


