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Klotsen en kloten uitgesteld
Wat een makkelijk en handig gebeuren is dat mailen
toch! Het is nog maar 5 jaar geleden dat wij met de
nieuwsbrief zijn begonnen. Er waren toen 34 leden
die hun email-adres hadden opgegeven. Inmiddels
zijn er meer dan 100 leden! Zij ontvangen de
nieuwsbrief en uitnodigingen digitaal.

Ik hoef u niet meer te vertellen wat de voordelen
zijn! Maar (net op tijd) een meeting a'fzeggen en
opschuiven behoort nu tot de mogelijkheden. De
weersvoorspelling was zo ontzettend slecht, onweer
en hagel, dat het niet verantwoord zou zijn geweest
dat de meeting door ging. Ik moet er niet aan
denken om in een bootje op het water te zitten met
onweer en bliksem!

Maar goed, a.s.
zondag gaat de
regiomeeting
gewoon door: de
verwachting is beter
dan afgelopen
zondag. En wij
kunnen ook niet
meer uitstellen want
de boer (die van Jeu
de Boer) laat zich
niet meer uitstellen!

De meeting gaat in ieder geval door, u mag dit
gewoon niet missen! Dan maar een paraplu mee!
Het is tenslotte de allerlaatste happening mét de
MG dit jaar in de regio!

Nog even voor de duidelijkheid: verzamelen om
10.30 uur, u wordt verwacht bij restaurant
Tijsterman, Dorpsstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop.
Wij vertrekken daarna voor een heel leuke en
verrassende toertocht door het mooie Groene Hart
van de regio.

Paverpollen op 8 oktober
Op de oproep van Magda om de dames uit de
regio bij elkaar te krijgen om te gaan Paverpollen
is groots gereageerd. Er hebben zich 10 dames
aangemeld. Dat wordt een heel gezellige dag!

16 Oktober bij-klets-middag
Op zondag 16 oktober gaan we weer lekker bij-
beppen. Dat doen we in ons "Praethuys". Let even
op de nieuwe schrijfwijze:

(tPraethuys
met "ae" en "uy". Een lekker ouderwetse schrijf-
wijze dus. Dit vanwege de aloude sfeer en
gezelligheid die wij altijd vinden in ons Praethuys.
Het is even wennen, maar dan heb je ook wat.

Een uitnodiging volgt te zijner tijd. Noteer wel
alvast de datum en bewaar alvast uw euromunt-
stukjes (voor de drankjes). Misschien is er al
nieuws over het weekend 2012, de datum hiervan
staat hieronder in de evenementenkalender. Er
hebben zich op voorhand al weer mensen
ingeschreven ...

Evenementenkalender 2011·2012:
25 september klotsen en kloten door Carel en Elly
van de Graaf; lachen, gieren, brullen!;
8 oktober Paverpollen in 't Praethuys te
Oudewater, organisatie Magda van der Maden; de
inschrijving is reeds gesloten;
16 oktober Bij-klets-middag, zie alinea hierboven;
13 november landelijke onderdelenmarkt in
Reeuwijk door Teun van der Heiden en Pieter
Nederhoff; op de bekende locatie in Reeuwijk;
18 december doen we het in 2011 nog een
keertje prettig over, de Kerstborrel; alweer in 't
Praethuys bij Jan en Elly Hauser;
8 Januari 2012 MG Informatie- en Onderdelen-
beurs in Houten;
18-19-20 mei 2012 Regio West weekend, tijdens
de bij-klets-middag op 13 oktober wordt een tipje
van de sluier gelicht. De organisatie heeft zich een
bult gezocht naar een goede locatie ...

Weekend 2012 tipje:

"Je hoeft de vreemde taal niet machtig te zijn om
je er thuis te voelen".
Oplossingen opsturen uitsluitend via de mail:
r.:>"il"l_\A,.:>c>tfrYlrYI"ttl"l nl


