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In april begint het rij-seizoen… 
Zondag a.s. bijt onze regio de spits af 
met de 1e landelijke meeting. De rit is 
uitgezet door Pieter Nederhoff en Dick 
van der Maden. Zoals U in de vorige 

nieuwsbrief gelezen heeft kan Dick er helaas niet meer 
bij zijn. De gezondheid van Dick gaat nog sneller 
achteruit dan verwacht, hij wordt dit moment verzorgd 
in een hospice. 
Wij wensen Magda, kinderen, kleinkinderen en familie 
heel veel sterkte in deze zeer moeilijke tijd. 
Ik heb zijn taak voor deze meeting overgenomen. Zoals 
u in de uitnodiging ziet heeft Pieter met heel veel 
moeite het voor elkaar gekregen dat wij mogen starten 
op de historische markt in Gouda. 
Wij rekenen op een massale opkomst uit de regio. 
 

 

 
31 Maart bewoog de regio nog een keertje 
Op zondag 31 maart was er weer het inmiddels 
befaamde kegelen in Zevenhuizen. Jan en Hannie de 
Veer hadden weer iets leuks voor ons in petto. De 
opkomst was ondanks de verplaatste datum weer 
goed. Er waren  26 mensen, daarvan bleven er 16 eten. 
Het was ook hele verrassing dat een van onze nieuwe 
leden Nico Gillisse die er voor de eerste keer bij was de 
winnaar werd. Jan en Hannie, weer ontzettend 
bedankt voor deze geweldige happening!  
 

28 April meeting samen met de MGATO 
Op zondag 28 april om 10.45 uur is de eerste regionale 
rij-meeting van dit jaar. U wordt verwacht in Paviljoen 
Beerschoten Holle Bilt 6 3732 HM De Bilt. Start van de 
rit om 12.00 uur. Dit gebeuren is samen met de 
MGATO. Voor de leden van die club is dit evenement 
een landelijke meeting. 
U wordt op deze dag verwelkomd met een kopje koffie 
en iets lekkers, welke u door ons wordt aangeboden. 
U kunt hier ook de beeldentuin van Jits Bakker 
bezoeken. 
De organisatie van deze dag ligt voor beide clubs bij 
Regio West van de MGTTO. 
De finish zal dan ook in “’t Praethuys” zijn. Natuurlijk 
met de bekende eurodrankjes! U zult de uitnodiging 
zeer binnenkort ontvangen. 
 

17-t/m 19 mei regio weekend. 
Zoals U in de laatste nieuwsbrief gelezen heeft zullen 
Jos en Paula de vervangers zijn van Dick en Magda. 
Wij zullen begin mei de ritten nog een keer controleren 
en de puntjes op de I zetten. 
U ontvangt  binnenkort een verzoek voor de tweede 
betaling. 
 
Nieuw Bestuurslid Regio West                                   
Pieter Nederhoff  is bereid gevonden om zitting te 
nemen in het bestuur van de regio, wij zullen ons 
uiterste best doen  om de regio net zo gezond te 
houden als hij nu is. 

 
Wings &Wheels 
Er zijn 12 inschrijvingen uit onze regio, details worden 
zodra deze er zijn bekendgemaakt. 
 
Evenementenkalender Regio West 2019 
28 april regio meeting, samen met de MGATO door Jan 
en Elly Hauser, samen met Jos en Paula van Tienen; 
17 t/m 19 weekend georganiseerd door de families 
Hauser, van der Maden en van Tienen. 
23 juni regio meeting door Herman en Daisy Rump. 
21 juli regio meeting door Wim en Jeannette de Pater. 
18 augustus picknick Teun en Wilma van der Heiden. 
31 augustus Wings &Wheels  door Jan Hauser. 
22 september regio meeting door Jos en Paula van 
Tienen samen met Jan en Elly Hauser. 
17 november regio meeting door bestuur Regio West.  
15 december is er weer de Kerstborrel. 
12 januari 2020 nieuwjaarsreceptie. 

 


