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Wij zijn over de helft… 
De regiokalender wordt (in tegenstelling 
tot onze zonnebloem) steeds korter, wij 
zijn alweer op de helft van dit jaar! 
De opkomst van de juni meeting was 
enorm laag. Of dit nu komt door code oranje die het 
KNMI had afgegeven, of door Waalwijk, Jan mag het 
weten. Gelukkig was de opkomst van onze zusterclub, 
de MGATO, wel goed te noemen. Het is ook geen 
toeval dat op de foto’s in deze nieuwsbrief uitsluitend 
A-tjes te zien zijn… Ook fijn voor ons was dat er nog 3 
equipes van de ATO de puzzelrit bleven rijden. Op die 
manier was er toch nog een klein beetje competitie. 
Wij verwachten voor de juli rit wel een grote opkomst, 
gezien de ervaringen die wij met deze uitzetters in de 
afgelopen jaren hebben opgedaan. Als er in juli weer 
zo weinig leden zijn, gaan wij ons als regiobestuur echt 
zorgen maken. 
Een uitgebreid ritverslag leest u in het Square Front. 
 

 
 
Aktie ondersteun de zonnebloem 
Op de vraag over de (eventuele) groei van de 
zonnebloem is er maar één bericht binnen gekomen. 
Magda houdt mij elke dag op de hoogte van Mieke de 
Zonnebloem. Ja, zij heeft zelfs een naam gekregen. Bij 
het verschijnen van deze nieuwsbrief is Mieke gegroeid 
naar 210 cm! De eerste bloemen zijn in knopvorm ook 
al aanwezig! Een ontluikende Mieke zogezegd. 
 

 
 
Regio West Weekend 2017 
Nee, nog steeds geen oproep, maar een mededeling 
dat er nu al zo’n 16 koppels hebben ingeschreven. 
Zodat u later niet kunt zeggen dat u niets gehoord 
heeft. Dus misschien toch maar een mailtje naar de 
regio? Om toch zeker te zijn van deelname… 
 

 
 
Nieuws over de juli meeting 
Dit keer een rit zonder vragen en opdrachten, zonder 
molens te hoeven tellen, maar met prachtige 
landschappen en vergezichten door het zuidelijke deel 
van de provincie. De rit is ongeveer 60 km lang, dus 
zorg voor een volle tank.  
We starten bij Herberg Vlietzigt aan het Jaagpad 7 te 
Rijswijk, u raadt het al, aan de Vliet. Deze locatie dient 
u aan te rijden vanaf de A4, afslag Plaspoelpolder. Aan 
het einde van de afslag gaat u bij de verkeerslichten 
rechtdoor de Polakweg op. Aan het einde van deze 
weg gaat u linksaf de Lange Kleiweg op. Voor het 
bruggetje gaat u linksaf het Jaagpad op. Na 900 meter 
gaat u linksaf het parkeerterrein van Herberg Vlietzigt 
op. De koffie staat klaar. (Voor eigen rekening). 
Wij verzamelen vanaf 10.30 uur; gezien het 
programma zullen wij uiterlijk 11.30 uur vertrekken! 
Voor deze rit is het belangrijk dat u het volgende 
meeneemt: 
• Een goed 
humeur  
• Pontgeld 
voor de kleine 
pont  
• Eventueel 
tabletjes tegen 
zeeziekte. 

In Waalwijk was het echt slecht weer 

De kosten van deze happening zijn € 25,= per auto. Dit 
is inclusief attractie aan het einde van de rit, een hapje 
aan boord en inclusief de pontkosten voor de grote 
pont. 
_____________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
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. 
 


