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Wat hebben wij toch een geweldige club! 
Op de laatste meeting van Carel en Toni 
met hun geweldige dames, zie je ook weer 
waarom het in de regio zo gezellig is. Alles kan en niets 
moet. Het enthousiasme slaat vanzelf op eenieder 
over. Tijdens dit geweldige uitje waren er alweer twee 
aanmeldingen van regioleden die volgend jaar ook een 
meeting willen organiseren en daar ook al een leuk 
plan voor hebben bedacht! 
Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de 
continuïteit van Regio West, dat loopt als een geoliede 
machine.  
Dit seizoen zijn er nog maar twee regionale ritten te 
rijden. Over twee weken de picknick en in september 
gaan we golven. En dan is het logisch dat je alweer een 
jaar verder kijkt! Mensen, zorg dat je die twee laatste 
ritjes van dit jaar mee maakt! 
 

 
 

19 Juli De Don Quichot rit 
Het regende verschrikkelijk op die 19e juli. “Dat zal wel 
niks worden” was een gedachte die wel heel snel 
kwam boven drijven, maar je laat toch de organisatie 

niet in de kou (regen) 
staan… Dat er 21 auto’s 
aan de start verschenen 
en dat het in de loop van 
de middag heerlijk weer 
werd, dat leest in het 
volgende Square Front! 
De gelukkige winnaars 

Teun en Wilma van der Heiden hebben voor ons 
clubblad een leuk verhaaltje geschreven! 
_____________________________________________ 
 

16 Augustus regionale picknick 
De picknick is een jaarlijks terugkerende meeting die 
altijd veel deelnemers trekt. Dit keer starten wij uit een 
Haagsche locatie met een goede parkeerruimte. Wij 
verzamelen om 12.00 uur bij het Van der Valk Hotel 
Den Haag, Gildeweg 1 te Nootdorp. Parkeren aan de 
achterzijde van het hotel. 
Na de koffie vertrekken wij om circa 13.00 uur in 
colonne voor een toertocht langs mooie weggetjes. 

Het eindpunt is net als vorige jaren bij Teun en Wilma 
van der Heiden in Boskoop. 
Voor de goede orde nog even de spelregels: u dient 
zelf voor een gevulde picknickmand te zorgen met 
hapjes en drankjes. Er zal ook weer een brandende 
barbecue aanwezig zijn. 
 

 
 

Meeting 20 september 
Pieter Nederhoff en Jan de Veer hebben al zo’n 22 
aanmeldingen voor het partijtje Pitch en Putt wat zij 
willen gaan doen in Kamerik. Dat belooft ook een heel 
spektakel te gaan worden. Natuurlijk kunt u ook alleen 
de rit rijden en vanachter een koud glas bier uw 
sportieve mede regio-leden aanmoedigen! Als u ook 
wilt mee wilt doen aan het golven, ziet u in de agenda 
hoe u een en ander kan regelen. 
_____________________________________________ 
 

Agenda 2015 MGTTO Regio West 
16 augustus: picknick door Magda en Dick van der 
Maden, wederom bij Teun en Wilma van der Heiden; 
20 september: regio meeting door Pieter Nederhoff en 
Jan de Veer; gelieve uw deelname aan het golven even 
naar Pieter te mailen, voor deelname aan de rit is dit 
natuurlijk niet nodig p.j.nederhoff@planet.nl 
zaterdag 10 oktober: damesdingen, koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
15 november: regio meeting door bestuur regio West; 
20 december: doen we het in 2015 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
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