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Het seizoen is weer van start gegaan… 
De kop is er alweer vanaf. De eerste 
weken van dit jaar zijn voorbij gevlogen. 
Ik ben toch altijd weer blij dat de 
feestdagen achter de rug zijn en de 

kerstdecoraties ook zijn opgeborgen. Nu kan alle 
aandacht opnieuw naar onze autohobby. Nog wat 
spulletjes bestellen en monteren en dan zijn we klaar 
voor het nieuwe rijseizoen. Het is bijna tijd voor de 
eerste landelijke meeting, 
die door onze regio wordt 
georganiseerd. U krijgt daar 
natuurlijk een uitnodiging 
voor! Het wordt een mooie 
start van het seizoen! 
Carel van de Graaf heeft 
ons bericht dat hij zijn 
functie in het bestuur van Regio West wenst te 
beëindigen. Reden van dit besluit is het feit dat hij in 
de huidige functie weinig voldoening vond en van te 
weinig toegevoegde waarde voor het bestuur dacht te 
zijn. Wij willen Carel bedanken voor zijn werk in de 
regio en hopen dat hij toch af en toe nog een ritje of 
iets anders wil organiseren. Mocht er iemand zijn die 
zijn plaats in het bestuur in wil nemen, dan horen wij 
dat graag. Wij hopen u allen op 24 maart te mogen 
begroeten in Zevenhuizen. De uitnodiging volgt. 
  

 
 

13 Januari was er de nieuwjaarsreceptie… 
Op zondag 13 januari was er de nieuwjaarsreceptie in 
“’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser. Wij werden 
verwelkomd met een glaasje met bubbels van Gerard 
en Greet Huigsloot omdat zij onlangs hun 50-jarig 
huwelijk hebben gevierd. Dat heuglijke feit zal door 
nog meer mensen dit jaar worden herdacht, dus wie 
weet wat voor lekkers wij nog allemaal aangeboden 
krijgen… 
Ton en Leny Krenn hadden een prachtige schaal met 
heerlijke borrelhapjes mee gebracht en natuurlijk was 
er ook voor een knabbeltje en andere hapjes gezorgd. 
En wat te denken van de heerlijke oliebollen en 
appelflappen van Jos en Paula van Tienen? Op het tv-
scherm draaiden heerlijke oude filmpjes uit de oude 
doos met (regio)meetings. Het was weer een heel 
gezellig samenzijn met een vijftigtal mensen. 
 

Het weekend in 2019… 
Voor dit weekend was een inschrijvingslimiet van 25 (!) 
equipes. Dit aantal is bereikt, de inschrijving is reeds 
gesloten. Mocht u toch nog mee willen, kunt u zich op 
de reservelijst laten plaatsen. Mocht er iemand 
onverhoopt uitvallen… Je weet het maar nooit!  
Het blijft voor iedereen een verrassing waar wij naar 
toe gaan. Wij zijn er als regio nog nooit geweest… 
_____________________________________________ 

 
Classic Wings & Wheels 
De inschrijving middels de regio is gesloten. Wij gaan 
met 14 autootjes naar Gilze-Rijen. Wij maken er met 
een groot aantal een heel leuk weekend van. 
Natuurlijk kunt u zich nog wel inschrijven via de 
daarvoor aangewezen persoon op landelijk niveau.  
 

 
 
Evenementenkalender 2019 Regio West 
24 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
28 april regio meeting, samen met de MGATO door Jan 
en Elly Hauser; 
17 t/m 19 mei weekend georganiseerd door Jan en Elly 
Hauser en Dick en Magda van der Maden, natuurlijk is 
de locatie een verrassing; 
23 juni  regio meeting door Herman en Daisy Rump; 
21 juli regio meeting door Wim en Jeannette de Pater; 
18 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden samen met Teun en Wilma van der Heiden; 
31 augustus Wings & Wheels; 
22 september regio meeting door Jos en Paula van 
Tienen; 
17 november regio meeting door bestuur regio West; 
15 december doen we het in 2019 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel in “’t Praethuys”. 
Voorlopige agenda 2020 Regio West 
12 januari nieuwjaarsreceptie in “’t Praethuys”, 
organisatie regiobestuur. 


