
NIEUWSBRIEF REGIO WEST nr 44  -  JUNI 2012 
 
De zomer is begonnen! 
In het kader van: beter goed gestolen dan zelf slecht 
bedacht, gebruik ik in mijn inleiding een deel van de 
tekst welke Teun van der Heiden ons toe stuurde. Het 
heeft alles te maken met de laatste twee meetings: het 
weekend en in het kader van de damesdingen: het 
Italiaans koken.  
“Via dit bericht nogmaals dank voor het heerlijke 
weekend en de kookworkshop van 26 mei. 
Ik hoop dat iedereen weer veilig thuis is gekomen, al 
ging dat wel met enige hindernissen gepaard. Rob 
Nobel verloor alle olie onderweg door het wegspringen 
van de ring van zijn oliefilter, Toni zijn uitlaat door het 
opspringen van een stoeprand en Cor zijn TD had meer 
dorst dan de bestuurder door een lekke waterpomp. 
Zelf (Teun) een nat pak gehaald door een flinke bui in 
de Noordoostpolder, maar wel met z’n vieren lekker 
open blijven rijden. Kortom: weer een zeer memorabel 
weekend, waar we met veel plezier op kunnen terug 
kijken. Hulde.” 
Zo’n goed bedachte zinsnede moet je niet willen 
verbeteren, het geeft aan dat het weer een fijn 
weekend was, met heel lekker rij-weer. Alleen tijdens 
de rondleiding door Blokzijl was het een beetje 
regenachtig. Maar zodra wij weer in de auto’s zaten, 
was het weer droog. Op de club site staan een groot 
aantal foto’s van Jos en Paula van Tienen.  
De dames hebben heel erg genoten en veel geleerd 
tijdens de workshop. De locatie was heel verrassend, 
buiten leek het een eenvoudige bungalow, maar 
eenmaal binnen aangekomen, was er een 
droomkeuken waar wel met 10 dames tegelijk aan de 
slag kon worden gegaan. Er was zelfs gelegenheid om 
over serieuze zaken te praten! Een heel geslaagd 
damesfestijn, er werd zelfs al besloten om in de winter 
een workshop te houden om wild te bereiden. 
Persoonlijk weet ik wel hoe je een haas klaarmaakt. De 
datum is al vermeld in de kalender hiernaast. 
 

 

Evenementenkalender 2012: 
24 juni vertrek vanuit “’t Praethuys” te Oudewater, 
toertocht naar Waalwijk, aansluiting op de 
gezamenlijke meeting van de Nederlandse MG-clubs 
met een picknick ter plekke; 
15 juli English Tea, organisatie Jan en Elly Hauser; 
19 augustus picknick door Magda en Dick van der 
Maden, wederom te gast in Boskoop bij Teun en Wilma 
in Boskoop; 
23 september rit door Rob Nobel en Pieter Nederhoff; 
Extra ingelaste datum 14 oktober damesdingen extra: 
zij gaan bonbons maken en ook de heren hebben een 
bezigheid; organisatie Jos en Paula van Tienen, locatie 
Kudelstaart; meer nieuws hier over volgt nog; 
21 oktober bijkletsmiddag/avond in “’t Praethuys”; 
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk, 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
16 december doen we het in 2012 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. Voor alles geldt: de 
uitnodiging volgt t.z.t. 
 

 
   Landelijke meeting: 
   Met z’n allen naar Waalwijk 
 
   De Autojumble in Waalwijk én  
   de regio meeting op één dag is  
   geen optie. Daarom gaan we in 
   georganiseerd verband met z’n 
allen naar Waalwijk. En dat doen we op 24 juni a.s. 
Het verzamelen doen we vanaf 10.30 uur, net als altijd 
in “’t Praethuys” te Oudewater.  Eerst een kopje koffie 
en dan om 11.00 uur met z’n allen op pad voor een 
leuke rit. Er is weer een mooie toertocht uitgezet, met 
als sluitstuk een gezellige picknick in de buurt van de 
clubwinkel op het feestterrein. Wie gaat er mee? 
 
Wel een advies: neem wat contant geld mee want we 
gaan ook nog varen op die mooie dag! De uitnodiging 
is klaar en volgt zo spoedig mogelijk. 
 

 

De regio gaat weer genieten van een High Tea… 
Het is alweer een tijdje geleden, maar wij gaan het 
gewoon nog een keer doen: Op 15 juli is er de English 
Tea, organisatie Jan en Elly Hauser. De locatie is als 
vanouds weer in “’t Praethuys” te Oudewater.  
 

Elk koppel krijgt een etagère vol met lekkers, vooraf-
gegaan door een glaasje met bubbels. Natuurlijk is er 
thee, maar aansluitend wordt dat een heerlijk biertje 
of wijntje. De uitnodiging volgt te zijner tijd. Bij deze 
meeting is het belangrijk dat u even van te voren laat 
weten of u komt. Daar wordt de inkoop op afgestemd. 
De kosten bedragen € 15,00 per persoon.  
Op die dag zijn er ook weer de zogenaamde 
eurodrankjes. 


