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21 juli Regio meeting Voorne Putten           

 

Het is niet zo ver en net geen Zeeland,al voelt het 
wel als vakantie. Wij waren uitgenodigd door Wim 
en Jeannette de Pater om op Voorne Putten te 
komen toeren. Het is niet alleen toeren geworden. 
Wij werden ontvangen op het Dorpsplein van 
Oostvoorne waar er 27 auto’s opgesteld 
stonden,waarvan er 23 de rit gereden hebben. 
Na de koffie hadden we een rondleiding op de 
Jacoba Burcht wat heel interessant was. 

 
 
Er werd vertrokken voor een prachtige rit door dit 
gedeelte van ons land en kwamen op plekken waar 
je normaal nooit komt. Ik denk dat de meeste van 
ons dit niet wisten dat Zuid-Holland hier zo mooi 
was. 
Na de rit werden we ontvangen in de geweldig 
mooie tuin van de zoon van Wim en Jaennette. 
Daar stonden buiten en binnen in de schuur nog 
diverse mooie auto’s en motoren opgesteld  
 

 
 
De hele familie de Pater was opgetrommeld om 
ons te ontvangen, wat perfect geregeld was. 
Er waren drankjes, borrelhapjes, soep, broodjes en 
saté. Doordat het erg gezellig was vertrokken de 
laatsten pas om 20 uur. 
Er was ook nog een puzzel waar voorwerpen 
geraden moesten worden, dit werd gewonnen door 
Kils en Therese Joppe. 

 
Het was een super dag, om niet snel te 
vergeten. Wim, Jeannette en de rest van de 
familie ontzettend bedankt. 
 

 
 

 

 

 

 
 
18 augustus picknick 
Na onderzoek in de archieven is dit het 30 jarig  
Jubileum van de picknick. Altijd georganiseerd  
door Dick en Magda. Eerst aan de Zeegerplas ,ook 
een paar keer bij Ed de Jong in Boskoop,een 
enkele keer wegens weersomstandigheden in de 
kelder bij Dick en Magda en bij Jan en Elly in 
Reeuwijk. Nu al vele jaren met veel succes op het 
landgoed van Teun en Wilma. 
Dick kan er deze keer helaas niet meer bij zijn. Wij 
zijn erg blij dat Magda samen met Teun en Wilma 
deze traditie voort zet. 
Verzamelen is deze keer om 12 uur op het terras 
van restaurant Ross Lovell  Korenmolen 1 2922 BS 
Krimpen aan den IJssel. Wij 
vertrekken om 13 uur 
richting Boskoop. 
De uitnodiging volgt 
binnenkort. 
Wij verwachten een grote 
opkomst op deze bijzondere dag 
 

Evenementenkalender Regio West 2019 
 
18 augustus picknick Teun en Wilma van der 
Heiden samen met Magda van der Maden 
31 augustus Wings & Wheels inschrijving 
gesloten,informatie voor deelnemers volgt rond 12 
augustus 
22 september regio meeting door Jos en Paula 
van Tienen samen met Jan en Elly Hauser. 
17 november regio meeting door bestuur regio. 
Samen met Paula en Arie van Veen in 
Zwammerdam  
15 december is er weer de Kerstborrel. 
12 januari 2020 nieuwjaarsreceptie. 
 


