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22 September  De Bilt-Oudewater rit 
 

 
De start was bij Jos en Paula thuis. Omdat men 
moest inschrijven wisten we dat er 21 auto’s 
kwamen. De buren hadden spontaan aan twee 
zijden de halve straat leeg gemaakt zodat we voor 
de deur konden parkeren. We werden ontvangen 
met koffie en door Jos zelfgemaakt lekkers. Daarna  
konden we genieten van een voortreffelijke lunch 
met mosterdsoep en diverse broodjes. Dit mogelijk 
gemaakt door Jos en Paula en een anonieme 
sponsor. Tussendoor moesten de dames met 
medewerking van een buurman kruiden raden (niet 

makkelijk) de uitslag hiervan 
is verwerkt in de puzzelrit. 

 

 
 
Hierna vertrokken we voor een prachtige puzzelrit 
richting Oudewater. Daar stonden de drankjes met 
hapjes klaar. De rit werd gewonnen door Pieter en 
Mariet, gevolgd door Freek en Greetje en Kils en 
Therese. De prijzen waren beschikbaar gesteld 
door Max (kleinzoon Jos en Paula) dank hiervoor. 
De sfeer zat er goed in we hadden ook geluk met 
het weer, zodat de laatsten om 20 uur vertrokken. 
Jos, Paula en kleinkinderen bedankt voor de 
samenwerking. Wij hopen het volgend jaar nog 
eens dunnetjes over te doen. 
Mijn dank gaat ook uit naar Hans Verbeek die mij 
regelmatig van foto’s voorziet 
 
 
 

 
 
British Carparts Day op zondag 27 oktober 
 
Uw regiobestuur is op deze dag aanwezig, U heeft 
de uitnodiging landelijk ontvangen, dit is tevens ook 
onze onderdelendag. Wij verwachten een grote 
opkomst. 
 
 
 
 
Oud Hollandse 
spelletjes en 
gezelligheid middag op 
zondag 17 November. 
 
Deze wordt gehouden bij Arie en Paula van Veen 
In Zwammerdam, in het verleden zoals de meesten 
van U dit weten hebben wij dat meer gedaan, dit 
was altijd een feest. Noteer alvast de datum, de 
uitnodiging volgt over enkele weken. 
 
Evenementenkalender Regio West 2019 
 
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. 
 


