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De herfst kan ook zo mooi zijn… 
Als u deze nieuwsbrief binnen krijgt 
is die wat aan de vroege kant. Dat 
heeft alles te maken met het vooruit 

werken door uw voorzitter. In een tamelijk kort 
tijdbestek moet er van alles geregeld worden. 
Reden: de oude bok moet onder het mes. Zonder 
het allemaal erg dramatisch te doen lijken komt 
het hier op neer: er is iets gevonden in mijn 
prachtig gevormde lichaam, wat er niet in thuis 
hoort. En dat gaat men er uit halen. Het gaat een 
vrij heftige operatie worden met een hersteltijd 
van ongeveer 6 maanden. Nu moet ons clubje wel 
door draaien en dan moet er dus iets vooruit 
gewerkt worden. Jan Hauser gaat voor het eerst 
zijn vice-voorzitterschap aan de praktijk toetsen. 
De volgende nieuwsbrief is dan ook van zijn hand. 
Heb een beetje medelijden met hem! Maar ik 
beloof, zodra het weer een beetje gaat, doe ik het 
zelf weer; ik doe het namelijk ook zo graag! 
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! 
 

 
 

Het Septemberritje: het was weer een echt feest! 
Mariët en Pieter Nederhoff hebben ons een leuke 
middag bezorgd, want zij organiseerden op 
zondag 17 september 2017 het Septemberritje. 
Verzamelen deden wij  vanaf 11.00 uur in het 
museum van Rinus Snel, Industriestraat 7, Gouda 
(Industrie-terrein Kromme Gouwe). Het was erg 
gezellig met een heerlijk kopje koffie en de 
natuurlijk Goudse Stroopwafels! De start van de rit 
was om 12.00 uur.  
Het was een heerlijk ontspannen ritje met héél 
verrassend een bemande controlepost. De 
organisatie had bedacht de de mannelijke leden 
van onze regio wel wat extra beweging konden 
gebruiken. Het authentieke krukas werpen stond 
op het programma. 

 
 
De eerste plaats valt niet echt op: Teun van der 
Heiden; de tweede plaats zal wel uw verbazing 
opwekken: Jan de Veer; de derde plaats weer voor 
een bronstige bok: Cor Blok.  
De hele dag was het prachtig weer. Bij de finish 
van de rit in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, 
kon een ieder heerlijk in de tuin genieten van een 
drankje en natuurlijk weer de heerlijke hapjes. Er 
waren 19 koppels aan de start, de rit werd door 17 
deelnemers gereden. Pieter en Mariët, hartelijk 
dank voor deze geweldige fijne dag! 
_________________________________________ 

 
Let op gewijzigde datum: 12 november 
Op zondag 12 november 2017 is er weer een 
supergezellige meeting. Er wordt verzameld vanaf 
14.30 uur in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, 
Brede Dijk 9b, 3421 TK Oudewater. Er wordt 
natuurlijk een heerlijk kopje koffie geschonken 
met wat lekkers er bij! Daarna gaan we nog iets 
sportiefs doen en kunnen wij genieten van de zo 
bekende eurodrankjes. 
Op deze middag zullen ook de plannen worden 
bekend gemaakt voor de nieuwjaarsreceptie op 15 
januari 2018.  
_________________________________________ 

 
Evenementenkalender Regio West 

12 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. 


