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Even het gevoel opfrissen… 
Of dat nu voor het regiobestuur geldt 
of voor de gehele regio, dat moet u zelf 
maar uitmaken. Maar het is wel een 
gegeven dat tijdens de zomermaanden 
(en zeker door het slechte weer) het oude-autootje-
gevoel een beetje aan het weg ebben gaat. Daarom 
gewoon een extra juni nieuwsbrief. Een kadootje voor 
alle vaders, noem het maar zo. Het bestuur heeft er 
trouwens enorm veel zin in. Er staat komend weekend 
weer een leuke meeting op het programma. En voor de 
maand juli zijn de uitzetters ook druk in de weer. Ja, 
zelfs voor het regioweekend in 2017 zijn de uitzetters 
Herman en Daisy al druk in de weer. Het gaat goed met 
Regio West! 
 

 
 
Aktie ondersteun de zonnebloem 
Ook een reden om een extra nieuwsbrief te laten 
verschijnen, was om de tussenstand van onze 
zonnebloem wedstrijd even te vermelden: onze bloem 
is door de 180 cm grens gegroeid! Wie van de leden 
heeft een nog langere? Graag een niet gefotoshopte 
foto naar het bestuur. Het geheim van deze spontane 
groei is dat de koolmeesjes, voordat zij hun huisjes 
ingaan, hun mest laten vallen. 
 
 

Regio West Weekend 2017 
Nee, nog geen oproep, maar 
een mededeling dat er nu al 
zo’n 12 koppels hebben 
ingeschreven. Zodat u later 
niet kunt zeggen dat u niets 
gehoord heeft. Dus misschien toch maar een mailtje 
naar de regio? Om zeker te zijn van deelname… 
_____________________________________________ 
 
Nieuws over de juni meeting 
Omdat het vandaag Vaderdag is, is besloten de 
meeting op 26 juni te houden. Deze meeting wordt 
georganiseerd door Jos en Paula van Tienen. Een en 
ander gaat samen met onze vriendenclub, de MGATO. 
Verzamelen vanaf 10.30 uur. Er is op die dag een keuze 
mogelijkheid: mogelijkheid 1 is een toertocht naar 
Waalwijk. Vertrek om 11.00 uur voor een mooie 
toertocht, met als sluitstuk een gezellige picknick in de 
buurt van de clubwinkel op het feestterrein. Wie gaat 
er mee? Wel een advies: neem buiten de picknickmand 
ook wat contant geld mee, want we moeten ook nog 
varen! Mogelijkheid 2 is een leuke puzzelrit, met echte 
prijsjes. Vertrek om 11.30 uur voor een leuke rit, met 
als finishplaats weer het oergezellige praathuis van Jan 
en Elly Hauser. Natuurlijk ook zoals u gewend bent met 
de bekende Eurodrankjes. De startplaats voor de beide 
ritten is in “’t Praethuys”. Op deze manier kan een 
ieder doen wat hij wil en kun je ofwel de federatieve of 
de regionale meeting bezoeken. Een meerkeuze 
regiomeeting zogezegd! 
De uitnodiging heeft u reeds in uw bezit, maar de 
tijden zijn hierboven nog 
eens genoemd. Dat 
wordt weer een feest! 
Wij kunnen u nu al wel 
verklappen dat de 
puzzeltocht een echte 
belevenis gaat worden! 
En de weersvooruit-
zichten zien er goed uit! 
Wij rekenen dan ook op 
een grote opkomst van 
zowel de MGATO als van Regio West! 
_____________________________________________ 
 
Evenementenkalender Regio West 
26 juni meeting Jos en Paula van Tienen; 
17 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf en 
Toni en Corinne Plarina; 
21 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden; 
18 september regio meeting door Jan en Elly Hauser; 
zaterdag 15 oktober damesdingen, wie heeft er nog 
leuke suggesties? 
20 november regio meeting door bestuur Regio West; 
18 december als afsluiting is er weer de Kerstborrel. 
 
 


