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Nog maar een paar ritjes… 
Eind van deze maand krijgt u het Square 
Front binnen. Hierin kunt u het 
ritverslag lezen over de meeting van 26 
juni. U weet wel de multiple choice rit. 
De julirit is ook alweer achter de rug en de augustusrit, 
de picknick, staat op stapel. Zo snel als u dit leest, zo 
snel gaat het jaar ook bijna. Niet normaal. Ga naast het 
clubleven nog een paar keer een weekendje weg, of ga 
eens een weekje op vakantie, dan heb je bijna geen tijd 
meer voor andere zaken. Gewone dagelijkse 
beslommeringen, dingen die je bezig houden. Zoals 
een MG TC-tje opknappen. Ja, Jan Hauser heeft zijn 
Jaguar ingeruild tegen een heuse TC. Deze auto heeft 
iets heel bijzonders: de fabricagedatum is exact gelijk 
aan de dag dat de vader en moeder van Jan, Jantje zelf 
in de steigers hebben gezet. Het zwemmen van de 
kleine donderkopjes in Rijwijk, ging synchroon met het 
afrollen van de 
wielen van de TC in 
Abingdon on 
Thames. Er is maar 
één groot verschil: 
de MG was gelijk 
klaar, Jantje duurde 
nog negen maanden.                  De nieuwe aanwinst van Jan Hauser 

_____________________________________________ 
 
Aktie ondersteun de zonnebloem 
Mieke de Zonnebloem is weer gegroeid. Ja, zij heeft 
zelfs een prachtige bloem gekregen. Bij het verschijnen 
van deze nieuwsbrief is Mieke gegroeid naar 242 cm! 
De steel is verschrikkelijk lang en ontzettend dun. Wij 
duimen maar dat er geen zomerstorm komt, want daar 
kan Mieke niet tegen! 
 

 
 
17 Juli de rit naar Tiengemeten 
Verzamelen deden wij vanaf 10.30 uur bij Vlietzigt. De 
weergoden waren weer op de hand van de leden van 
Regio West! Het was heerlijk rij-weer en wij hebben 
niet één spettertje gekregen! Met een opkomst van 16 
autootjes in vakantietijd mogen wij zeker niet klagen. 
Het einddoel was voor iedereen een verrassing. Wij 
wisten wel dat er gevaren zou worden. Maar een toer 
rondom het eiland Tiengemeten, dat had niemand 
verwacht! De rit er naar toe was heel geslaagd en ook  

de drinkpauze halverwege het eiland was één van de 
hoogtepunten. Carel, Elly, Toni en Corinne, erg bedankt 
voor de gezellige rit. Graag volgend jaar weer! 
 

 
 

Regio West Weekend 2017 
Momenteel zijn er al 18 inschrijvingen voor het 
weekend in 2017. De datum is 26, 27 en 28 mei. De 
locatie; ergens in het mooie Friesland. Organisatie: 
Herman en Daisy Rump. Vol = Vol ! U weet het 
onderhand wel: inschrijven is er bij zijn! 
_____________________________________________ 
 

21 Augustus regionale picknick 
De picknick is een jaarlijks terugkerende meeting die 
altijd veel deelnemers trekt. De supergezellige picknick 
is op zondag 21 augustus 2016, verzamelen om 11.30 
uur in “Het Plashuis”, Noordse Dorpsweg 2, 2431 AT 
Noorden. 
Na de koffie vertrekken wij om circa 12.30 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. 
 

 
 

Evenementenkalender Regio West 
21 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden; 
18 september regio meeting door Jan en Elly Hauser; 
zaterdag in oktober damesdingen, door Wilma van der 
Heiden en Magda van der Maden; 
20 november regio meeting door bestuur Regio West; 
18 december als afsluiting is er weer de Kerstborrel. 


