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Regio West geeft een extra editie uit! 
Er is zoveel nieuws dat er gewoon nog een extra 
nieuwsbrief uit moet. Gelijk een goede gelegenheid de 
dames te vertellen dat de workshop taarten maken niet 
door gaat! En dan staat er ook gelijk een regionale rij-
happening voor de deur met onze autootjes! Daarna 
nog maar een paar weken en dan gaan we genieten van  
het weekend! 
Ja, zo snel gaat het allemaal! 
Ik realiseer mij dat ik alweer 
11 maanden van Drees trek. 
Het gebeurde een paar 
dagen geleden dat er in de 
metro van Berlijn een 
vrouwtje opstond en mij 
haar zitplaats aanbood! Ja, dat kan ook nog gebeuren in 
2014! Wij kwamen bij de Berliner Dom en wilden een 
bezichtiging gaan doen. Zonder dat wij er om vroegen 
kregen wij gereduceerde seniorenkaarten! Scheelt wel 
mooi de helft, maar het geeft wel aan dat we ouder 
worden (zijn). Ja, zo vlug gaat het allemaal: wij zijn bijna 
op de helft van dit jaar (en over de helft van het leven). 
Het moet allemaal niet veel gekker worden. Laten we 
niet vergeten te genieten van alles! 
_____________________________________________   
 
6 April landelijke meeting met grote opkomst 
Jan en Hanny de Veer hebben ons samen met Rob en 
Corrie Nobel op deze dag bezig gehouden in de wijde 
omgeving van Gouda. Het was weer echt supergezellig! 
Ondanks de wat mindere weersomstandigheden waren 
er toch zo’n dertig autootjes. Het aandeel van de MG’s 
was gelukkig hoger dan het aantal MB’s! Het was een 
prachtige rit met een stuk of wat lastige vragen, maar 
het werd een prachtige dag. De organisatie van de rit 
had zelfs voor een partytent gezorgd bij de finish! 
Lekker verwarmd en het werd gelijk gezellig. Het 
merendeel van de prijzen bleef gelukkig in de regio, 
maar daar zullen Pieter en Mariët Nederhoff hun stukje 
in het clubblad wel over schrijven. 
 

 

12 April “Damesdingen” helaas geannuleerd  
Doordat inschrijvingen achterwege bleven wordt de 
workshop taarten maken geannuleerd. Er waren zegge 
en schrijve 2 (twee) aanmeldingen. En dat is gewoon te 
weinig om er nog verdere energie in te steken. De 
dames zijn heel benieuwd hoe hoog de opkomst zal zijn 
in oktober. Als er net zo veel aanmeldingen komen als 
nu het geval was, sterft “Damesdingen” een langzame 
dood. 
_____________________________________________ 
 
27 April regionale meeting in Reeuwijk 
Op deze dag een meeting georganiseerd door Pieter en 
Mariët Nederhoff. De uitnodiging heeft u gelijk met 
deze extra nieuwsbrief ontvangen. Wij gaan een bezoek 
brengen aan het Nationaal Bromfietsmuseum in 
Waddinxveen. U wordt verwelkomd met een kopje 
koffie en gaan dan alles bekijken. Er staan heel mooie 
en bijzondere bromfietsen, maar ook verschillende 
klassieke auto’s.  
Na de bezichtiging een fijne rit richting “’t Praethuys” 
waar we weer kunnen genieten van de zogenaamde 
eurodrankjes. De weergoden zijn op voorhand 
aangeroepen en zij hebben ons al verteld dat zij aan dit 
bijzondere evenement zullen meewerken! 
_________________________________________________ 
 

16 t/m 18 mei regio weekend 2014 
Carel en Elly van de Graaf zijn zo goed als klaar met het 
organiseren van dit weekend. Het regiobestuur heeft de 
vetkuiven al laten groeien en zij zullen samen met hun 
bevallige echtgenotes verschijnen in het thema van dit 
gebeuren: “Glitter & Glamour. Zijn er nog meer mensen 
die op zaterdagavond tijdens het feestelijk diner op die 
manier gekleed gaan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 2014 Regio West 
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.  


