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Het jaar is bijna op de helft… 
Al jaren proberen wij de extra kleur in 
de nieuwsbrief af te stemmen op de 
aktualiteit. Dit keer laten wij de kleur 
blauw zoals die de vorige uitgave ook al 

was. Nu gerelateerd aan de prachtige strak blauwe 
hemel die wij met ons weekend hadden. Wat een 
geweldig weer hebben wij 
gehad. Maar daar over 
leest u verderop meer. 
Vandaag is de zesde 
maand van dit jaar 
begonnen. Kunt u het nog 
allemaal bij houden? 
Iedereen maakt vakantie plannen, gaat weekeindjes 
weg of is zomaar lekker aan het genieten. Dan heb je 
de vrienden nog, de kinderen en kleinkinderen, je 
huisdieren. Je komt eigenlijk tijd te kort als je met 
pensioen bent. Wij hebben alle data van onze regio al 
op de jaarkalender geblokt staan. Daar komt niets 
meer tussen! Wij hopen velen van u te zien op de 
komende meetings! Want wij hebben MG-tjes om mee 
te rijden, of niet soms? 
 

 
 
Het Frieslandweekend… 
Wij hebben er een heel jaar naar uit gekeken. Het 
Regio West weekend in Friesland. Omdat onze Regio 
vrienden Herman en Daisy uit Friesland komen, zijn wij 
daar uitgenodigd. Alleen, toen de datum aangebroken 
was, waren zij net verhuisd naar Noord-Holland. 
Omdat dit uitstapje in het Hemelvaartweekend viel, 
besloten de meeste deelnemers een dagje eerder te 
vertrekken. Er was een groep die logeerde die nacht er 
voor in Harlingen, terwijl de grootste groep in Franeker 
sliep. De sfeer zat er bij beide groepen gelijk in! 
Op vrijdag werd er om 10.00 uur verzameld. Daisy 
ontving ons met muziek. Er zijn dus wel degelijk 
muzikale leden in onze regio! Nadat eenieder aanwezig 
was, zijn we van start gegaan. Wat een mooi weer, wat 
een heerlijke temperaturen. Het hotel was fantastisch. 
Van der Valk is toch voor wat betreft prijs/kwaliteit 
verhouding het beste wat er in Nederland is. En je kunt 
met je groep toch heel vrij en zelfstandig genieten. Wij  
hadden een eigen gedeelte op het terras. En ’s avonds 
bij het fantastische diner hadden wij een eigen 

restaurant! Op de zaterdag zijn wij gaan varen. Wij 
dachten in een 38 persoons bootje te gaan, maar dat 
werd een boot met een capaciteit van wel 250 man!  
Wij hadden het gehele zonnedek tot onze beschikking. 
De lunch werd in onze eigen salon geserveerd! Wij 
hebben weer een prachtig gedeelte van Friesland 
gezien! Nederland is echt mooi! 
Op zaterdag al weer een mooie rit. Wij eindigden bij 
het Opel museum in Tijnje. Van daaruit naar het 
afscheidsdiner, wat een prachtig landgoed! En speciaal 
voor ons waren de hekken geopend. Wij mochten zelfs 
op het gras staan! 
Herman en Daisy, ontzettend bedankt voor alles! 
 

 
 
11 Juni Giessen-Alblasrit 
U heeft de uitnodiging al binnen. Op 11 juni 2017 is er 
de Giessen-Alblas rit. Wij starten om 12.00 uur bij  
't Raadhuis van Goudriaan, Smoutjesweg 3, 2977 AR 
Goudriaan. Iedereen is welkom vanaf 11.00 uur. 
Een andere omgeving met prachtige weggetjes en niet 
te moeilijke vragen. Er zijn leuke streekgebonden 
prijsjes te winnen! 
Cor Blok en Adrie Groenenboom verwachten een hoge 
opkomst! 
_____________________________________________ 
 

Het najaarsoffensief Weekend 2018 
Tijdens het afgelopen weekend werd er al reclame 
gemaakt voor het weekend in 2018. 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! Er zijn nu al 13 inschrijvingen! 
_____________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
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.  



 


