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Nu nog maar één ritje… 
Hoezo: slecht weer? Hoezo: waarschijnlijk 
komt er niemand? Hieronder kun je lezen 
wat er wel gebeurde in Regio West. Maar 
wij kunnen hier alvast wel vertellen dat de regio een 
instituut is waar je niet meer omheen kunt. Gelukkig 

voor ons is de wet op de Regionale 
drooglegging sinds 1925 niet meer 
van kracht. Het zou wellicht een 
groot deel van de pret bederven. 
Alhoewel, de sfeer in de regio laat 
zich niet of nauwelijks beïnvloeden 
door lichte vormen van alcohol. Als 
ik dit schrijf ben ik net als altijd, 
nuchter. Met een opkomst van 

15% van de regio en een weersverwachting van de 
weersdeskundigen van een 3 op de schaal van 
prutweer (!) kun je ook hier weer vaststellen dat de 
Regio West bruist! En daar gaan we voorlopig nog mee 
door! Al is er dit jaar nog maar één ritje… 
_____________________________________________  
 

17 Augustus regionale picknick 
Over het weer voorspellen, daar is genoeg over 
geschreven. Maar als er een waardering van drie wordt 
gegeven en er ook een code geel wordt afgegeven, dan 
moet je toch gek zijn om te zeggen dat wij het op de 
picknick droog gaan houden! Er waren dertien koppels 
aanwezig. Magda had Corrie Nobel en Elly Hauser 
opgehaald, want Jan en Rob hadden één van hun 
laatste beurzen waar ze veel boeken wilde gaan 
verkopen. Totaal dus een afvaardiging van 15 leden! 
Henk van Neerrijnen en Charles Looijestijn hadden een 
groot aantal flessen wijn gesponsord en de deelnemers 
hadden ook zelf nog wat drank bij zich, dus dat kwam 
helemaal goed! Na afloop zijn Teun en Wilma drie keer 
naar de glasbak geweest! 
De strijd om de eretitel voor de beste visser van de 
regio met bij behorend eremetaal was enorm 
spannend. Dat heeft de regio unaniem doen besluiten 
dat deze onderscheiding naar Jan de Veer moest gaan. 
Zijn dankwoorden waren weer zeer onderhoudend. 
Zoals gezegd de wolken waren ietwat dreigend, maar 
toen zelfs de zon ging schijnen, had dat wel een heel 
bijzondere uitwerking op sommige regio leden! 
 

 
 

Een ieder heeft zich ont-
zettend vermaakt en de 
opmerking: “volgend jaar 
weer hier”, klonk ook nu 
weer regelmatig.  
Wilma en Teun ontzettend 
bedankt voor jullie gast-
vrijheid, graag volgend jaar 
weer! Maar ook een 
woordje van dank aan de 
deelnemers die de moed 
en vertrouwen in de weergoeroe hadden en weer 
aanwezig waren! En voor diegenen die ons een mailtje 
hebben gestuurd met een afmelding, dank voor jullie 
reactie en misschien dat jullie er in 2015 weer bij zijn. 
_____________________________________________ 
 
21 September wordt een drukke dag… 
Het is alweer de laatste regionale rijmeeting van dit 
jaar; zondag 21 september. Verzamelen tussen 10.00-
10.30 uur bij Vlinders aan de Vliet, Veursestraatweg 
195B, 2264 EG Leidschendam. De uitnodiging is al bij 
de leden en daar staat ook in dat de deelneming 
beperkt wordt door de accommodatie. Er is nog maar 
een klein aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden via 
mail: mgttoregiowest@gmail.com In de uitnodiging 
staan ook de kosten voor deelname vermeld. 
_____________________________________________ 
 
4 Oktober gaan de dames weer koken 
Op zaterdag 4 oktober gaan de dames weer naar 
Zoeterwoude. Daar wordt weer onder de bezielende 
leiding van Carla gekookt. Nog belangrijker: onder het 
genot van een drankje wordt ook het gekookte 
opgepeuzeld. Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij! 
Aanmelden via mail: mgttoregiowest@gmail.com 
 

   
 

Agenda 2014 MGTTO Regio West 
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.  
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