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Het Regio West seizoen is van start gegaan! 
Het is duidelijk: Regio West is het nieuwe seizoen goed 
begonnen! Na een goede, opbouwende vergadering in 
“’t Praethuys”, waarbij het landelijk bestuur ook 
aanwezig was en een goed bezochte ALV, is de eerste 
regiomeeting ook al weer achter de rug.  Van de “doe-
middag” vindt u hieronder een korte samenvatting. 

Tijdens de gezellige 
meeting in 
Zevenhuizen hebben 
de dames uit de regio 
ook weer een paar 
ideeën gelanceerd. Het 
resultaat hiervan ziet u 
in de evenementen 

kalender onderaan deze nieuwsbrief. Ja, u heeft zelfs de 
eerste uitnodiging al in de bus! Over een paar dagen is 
er de eerste landelijke meeting, ook alweer door onze 
regio georganiseerd en dan is ook het rijseizoen weer 
begonnen! Dat houdt ook in dat het jaar voor een kwart 
al weer voorbij is! Maar het is niet aan mij om te 
vertellen dat het leven als los zand is: het glijdt zo 
tussen de vingers door. Daarom mensen, pak elke 
gelegenheid om iets leuks te doen. Voor je het weet… 
_____________________________________________ 
 

16 Maart zijn we “actief” geweest 
Jan en Hannie de Veer hebben ons op deze dag bezig 
gehouden in Zevenhuizen. Zij waren al vroeg aanwezig 
om alles klaar te zetten, formulieren te maken en de 

boel te regelen. Een 
heel gezellige plek, 
extra gezellig gemaakt 
door Jan en Hannie 
door schilderijen van 
Hanny aan de muren 
te hangen. Wij wisten 
niet dat wij een echt 
Goudse schilder in de 

regio hebben. Er waren zelfs nog prijzen te verdienen. 
De eindstrijd bij het ‘eenentwintigen” was zelfs héél 
spannend. Joke Faber (of was het Rite) tegen Ben Dijk. 
Er was een beslissingsronde nodig om de winnaar te 
krijgen. Bij het “vrij werpen” ging de prijs naar Pieter 
Nederhoff, met kop en schouders stak hij boven de 
anderen uit. Aan het eind zijn er nog een veertiental 
mensen blijven eten. Deze meeting staat zeker volgend 
jaar weer op de 
agenda. Jan en Hannie 
zitten nog vol leuke 
ideeën. En wat wij dan 
gaan doen? We zien 
wel!  
Het was weer echt 
supergezellig! 

6 April landelijke meeting in Reeuwijk 
Op deze dag een meeting georganiseerd door Jan de 
Veer en Rob Nobel en hun dames. Lekker in de regio 
een eenvoudige puzzelrit rijden. Daar moet de hele 
regio bij zijn! Laten wij er voor zorgen dat onze 
regioleden Jan en Rob niet voor niets hun best gedaan 
hebben! Wij voorzien een grote opkomst! 
_________________________________________________ 
 

De dames van Regio West doen een workshop taarten 
Op de eerste regionale meeting van dit jaar is een 
datum geprikt voor weer een “damesdingetje”. Zij gaan 
dit doen op zaterdag 12 april. 
De dames gaan allemaal een taart maken. Een 
workshop taart maken dus, lekker onder professionele 
begeleiding rommelen in “’t Praethuys” en daarna de 
taart lekker thuis opeten! Aanvang om 15.00 uur en de 
dames zijn van harte welkom in “’t Praethuys”, Brede 
Dijk 9 b in Oudewater. De kosten zijn € 25,00 per 
persoon en dat is inclusief de koffie of thee! 
Er is een minimale deelname van 6 personen, maar dat 
gaat zeker lukken, want op de laatste meeting waren er 
al veel enthousiastelingen. Aanmelden telefonisch 
0654286118 of middels: mgttoregiowest@gmail.com  
_____________________________________________ 
 

16 t/m 18 mei regio weekend 2014 
Carel en Elly van de Graaf zijn heel erg druk met de 
voorbereiding van een en ander. De ritten zijn klaar en 
ook al na gereden. Eten en drinken zijn geregeld. Maar 
ook het vertier is allemaal op orde. Het thema van dit 
gebeuren is “Glitter & Glamour”. Nou, dat gaan we 
weten. Er zijn mensen die op zaterdagavond tijdens het 
feestelijk diner op die manier gekleed gaan. U ook? 

_____________________________________________ 
 

Agenda 2014 Regio West 
6 april: landelijke meeting door Jan de Veer samen 
met Rob Nobel en hun dames; 
zaterdag 12 april: damesdingen, taart maken, gezellig in 
“’t Praethuys”, uitnodiging is al bij u binnen; 
27 april: meeting door Pieter en Mariët Nederhoff: 
16 t/m 18 mei: Glitter & Glamour weekend in de buurt 
van het huisje van Gans en Grietje, georganiseerd door 
Carel en Elly van de Graaf, inschrijving is gesloten; 
22 juni: meeting samen met de MGATO, organisatie Jan 
en Elly Hauser; 
20 juli: meeting door Teun en Wilma van der Heiden; 
17 augustus: picknick door Magda en Dick van der 
Maden; 
21 september: meeting door Joop en Nelleke Silvius; 
18 oktober: damesdingen, iets lekkers koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie  
Magda van der Maden; 
9 november: regio 
meeting door het bestuur 
van Regio West; 
21 december: doen we 
het in 2014 nog een 
keertje prettig over, de 
Kerstborrel. 
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