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De zomer is zo goed als voorbij…! 
Als u onderaan de nieuwsbrief kijkt, 
zal het u moeten opvallen dat er nog 
maar weinig evenementen zijn dit 

jaar! Er is nog maar één rij-meeting: op de 17e 

september, verzorgd door Pieter en Mariët. Maar 
daarover verderop meer nieuws. In november 
gaat het bestuur u nog eens bezig houden en dan 
is er alleen nog maar de Kerstborrel. Het jaar 2017 
gaat net zo snel als je een stripverhaal leest. Het is 
voorbij en je bent het verhaal eigenlijk alweer 
vergeten. Dus als u nog een keer in regio-verband 
wilt rijden, haal de MG uit de garage en kom in 
september! 
Verder is het op bestuurlijk niveau erg rustig. Het 
bestuur is druk doende met de voorbereidingen 
van de Kerstborrel en de nieuwjaarsreceptie. Het 
is al vele mensen opgevallen dat die receptie wel 
op een heel speciale datum is! 
 

 
 

De jaarlijkse picknick 
Op zondag 20 augustus 2017 was er weer de 
super-gezellige picknick. Er werd verzameld vanaf 
11.30 uur in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, 
Brede Dijk 9b, 3421 TK Oudewater. De eerste 
leden waren er al om 10.30 uur, want dat waren 
ze zo gewend. En er was natuurlijk de afgesloten 
A12. Er waren deelnemers die met regen van huis 
vertrokken, maar eenmaal in Oudewater was het 
prachtig weer! 
Na de koffie met een heerlijke stroopwafel, 
vertrokken wij om circa 12.30 uur in colonne voor 
een toertocht langs mooie weggetjes. Het was een 
mooie sliert van wel 15 auto’s. Het eindpunt was, 
net als vorige jaren, weer bij Teun en Wilma van 
der Heiden in Boskoop. 
De tuin lag er fantas-
tisch bij! Charles en 
Marjo Looijestijn 
hadden ook dit jaar 
weer heel wat flessen 
rosé gesponsord. En 

wat te denken van die heerlijke saté van Teun en 
Wilma? Teun had ook nog een wedstrijd 
uitgeschreven voor mannen met een vaste hand. 
Het zal u niet verbazen dat John Bekker deze 
wedstrijd glansrijk won! 
 

 
 

Het Septemberritje op de 17e 
Mariët en Pieter Nederhoff gaan ons een leuke 
middag bezorgen, want zij organiseren op zondag 
17 september 2017 het Septemberritje. 
Verzamelen vanaf 11.00 uur in het museum van 
Rinus Snel, Industriestraat 7, Gouda (Industrie-
terrein Kromme Gouwe). Start van de rit om 12.00 
uur. De finish van de rit is in “’t Praethuys” van Jan 
en Elly Hauser, Brede Dijk 9b, 3421 TK Oudewater.  
Nog meer goed nieuws: er zijn ook weer 
eurodrankjes verkrijgbaar! 
 

 
 

Evenementenkalender Regio West 
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. 


