
NIEUWSBRIEF REGIO WEST 
nr. 70 - AUGUSTUS ‘14  
 

Nog maar twee ritjes in de regio! 
“Onze jongens” hebben goed gespeeld, maar waren 
toch niet opgewassen tegen de Argentijnen. Maar goed, 
wij hebben Maxima! En wij krijgen nog wel een keer 
een goede kans om wereldkampioen te worden. En dan 
hebben we weer een oranje gekleurde nieuwsbrief. 

Wat ook gewoon verder 
gaat is het reguliere 
regio gebeuren. Het is 
nog maar een tiental 
dagen geleden dat wij in 
Boskoop prettig werden 
bezig gehouden. En over 
een goede twee weken 

is er dan de picknick. Dan nog maar één meeting met de 
autootjes en dan gaan de oude karretjes weer op stal. 
Weer een jaartje verder. Hoezo, je moet geen kans 
voorbij laten gaan…!?! 
_____________________________________________  
 

20 Juli regionale meeting in en rond Boskoop 
Soms is het moeilijk om het weer te voorspellen. Het is 
één van de meest ondankbare taken van een regio 
bestuurslid. Zeg je dat het slecht weer wordt, komt er 
niemand en dat wil je ook niet. Ben je te optimistisch 
dan heb je het ook gedaan. Gelukkig was iedereen met 
de voorspelling tevreden, het weer was goed en er 
waren 18 koppels aan de start. Wilma en Teun hadden 
er een heuse puzzeltocht van gemaakt, zonder vraagjes 
en andere moeilijke zaken, maar je moest wel zelf de 
route uitzoeken. Erg mooie weggetjes! 
Aan de finish, bij de uitspanning Klein 
Giethoorn mochten (moesten) wij in 
een roeibootje naar de verre overkant 
om daar een prachtige plant uit te 
zoeken. Want daar staat Boskoop 
natuurlijk om bekend: de gastvrijheid 
en haar planten. Hans en Anneloes Zuidgeest waren er 
gelukkig ook weer, dit keer met haar been in het gips.  
Het was (wederom) een geweldig gezellige meeting. 
Teun en Wilma erg bedankt! 
 

 

17 Augustus de altijd oergezellige picknick 
Het is alweer de vijfde regionale meeting van dit jaar; 
zondag 17 augustus in en rond het altijd Groene Hart 
van Regio West. Verzamelen om 11.30 uur bij Pitch and 
Putt, De Star 51, 2266 NA Leidschendam. De opkomst 
uit de voormalige Regio Den Haag zal daarom ook groot 
zijn! De datum had u natuurlijk al lang in de agenda 
staan! Na de koffie vertrekken wij om circa 12.30 uur in 
colonne voor een toertocht langs mooie, ja soms zelfs 
avontuurlijke, niet 
gevaarlijke weggetjes.  
Het eindpunt is net als 
vorige jaren weer in 
Boskoop bij Teun en 
Wilma van der Heiden. 
Voor de goede orde nog 
even de spelregels: u 
dient zelf voor een 
gevulde picknickmand te zorgen met hapjes en 
eventueel wat drankjes. Net als vorige keren zal er een 
brandende barbecue aanwezig zijn. 
 

Ook bij deze meeting is er weer iets te verdienen. Wat 
en waarmee dat is nog een verassing. Eén tip maar: het 
wordt binnenkort een Olympische sport.  
 

  
 

   
 
Agenda 2014 MGTTO Regio West 
17 augustus: picknick door Magda en Dick van der 
Maden; 
21 september: meeting door Joop en Nelleke Silvius; 
4 oktober: damesdingen, iets lekkers koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
9 november: meeting door het bestuur van Regio West, 
invulling gebeurt op een later tijdstip; 
21 december: doen we het in 2014 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel.  
 
 
 
 

FOR SALE: 

De eerste 20 jaargangen van Het Automobiel. Alles in 
prachtige verzamelbanden en compleet vanaf het  

allereerste 0-nummer. Veel voor weinig! 
Ruim 200 bladen, dus lekker veel leesvoer. 

 
Informatie: dickvandermaden@hotmail.com 
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