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Alweer een nieuw seizoen! 

11 Maart 2011. Een nieuw initiatief in de regio. Een Bij-
klets-avond. Ik typ het nu met streepjes, dan verandert 
het niet in een bijlketsavond. En dan krijg je weer 
allemaal opmerkingen van bijdehante regioleden. 
Het was weer een goed idee om dit te gaan doen. Dat 
is alweer een voordeel van een meerkoppig bestuur. En 
wij hebben een prachtig Praathuis, dus laten we dat 
gebruiken& 
Een heel leuke opkomst, even in de twintig personen, 
maakten een gezellige avond. Een drankje, een hapje, 
lekker kletsen, een goed begin van het seizoen. 
Op de eerste Bij-klets-avond is er gelijk ingeschreven 
voor het asperge steken op 17 april a.s. Meer informatie 
leest u een alinea verder. 
 

 
 

Evenementenkalender 2011: 

3 april landelijke meeting in de regio door Jan de 
Veer. Wij vertrekken vanuit Boskoop, dat is lekker in 
de buurt. Ik verwacht vanuit de regio een grote 
opkomst! 
17 april wij gaan asperges steken en kunnen na 
afloop genieten van een fantastisch driegangen diner, 
een leuke rit vooraf om het nieuwe seizoen in te 
luiden; 
13, 14 en 15 mei weekend in de Betuwe, 
georganiseerd door Toni en Corinne Plarina; 
26 juni rit met aansluitend English Tea, organisatie 
Jan en Elly Hauser; 
12 juli met z’n allen naar de musical Soldaat van 
Oranje, zie verder in deze nieuwsbrief 
17 juli rit door Ben Dijk en Toni Plarina; 
21 augustus picknick door uw eigen regio-voorzitter 
en zijn vrouwtje, dit jaar eens iets anders?; 
18 september weer op herhaling: de boerengolf door 
Carel en Elly van de Graaf; lachen, gieren, brullen! 
16 oktober Bij-klets-avond; 
14 november landelijke onderdelenmarkt in Reeuwijk 
door Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
18 december doen we het in 2011 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 

 

17 April asperge steken… 

Vooruitlopend op de uitnodiging kan ik u alvast wel 
verklappen dat wij vanuit het Praathuis gaan starten. 
Jan en ik hebben weer een (hopelijk) geweldige rit 

uigezet. Eentje zonder één verkeerslicht! Wij eindigen 
in Woubrugge bij de Aspergeboerderij. Daar waar wij 
ook de boerengolf doen. Wij gaan eerst met z’n allen 
het land in, steken onze eigen asperges, die wij bij 
een chef-kok afgeven. Deze bereidt een fantastisch 
drie-gangen-diner voor ons. Met een heerlijk glas witte 
wijn. De eerste is gratis! Deelname aan de rit is 
natuurlijk gratis, kosten voor het asperge steken en 
het diner zijn € 26,50 per persoon. 
Aanmelden middels regio-west@mgtto.nl Er zijn al 18 
deelnemers. Het wordt een geweldige regio-rij-
seizoen--opening. 
 

 
 

Bezoek aan Soldaat van Oranje 

Tijdens de Bij-klets-avond hebben de dames hun 
lieflijke hoofdjes bij elkaar gestoken en hebben een 
datum geprikt voor bezoek aan de musical Soldaat 
van Oranje. Dit is 12 juli geworden. En de heren 
mogen mee! 
Kosten voor deelname € 65,00 per persoon en dan 
zitten wij op de eerste rang. Duurdere kaarten zijn er 
niet. Mocht u ook van de partij willen zijn, graag 
omgaand (!) een mailtje naar Wilma van der Heiden 

wheiden@dds.nl  
Er is ook besloten dat de dames in de winter een 
workshop Italiaans koken gaan doen. Dit gaat bij een 
Italiaans Restaurant in Alphen aan den Rijn gebeuren. 
Alleen voor de dames, koken en daarna het gemaakte 
eten zelf eten& Misschien gaan de heren ook iets 
doen in Alphen, waarna wij de dames helpen met het 
eten van de Italiaanse lekkernijen. Voor de mannen 
wordt het door het bestuur van de regio geregeld. 
Aanmelden ook weer bij Wilma van der Heiden, adres 
zie een paar regels terug. 
 
                   De patisserie in Oudewater had echt zijn best gedaan� 
 

 


