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Wat was het weer leuk! 
 
Het seizoen is weer bijna voorbij. Wij begonnen op 
13 Januari met de nieuwjaarsreceptie altijd een 
geslaagd begin. Op 24 Maart was er weer kegelen. 
Spijtig is dat de kegelbaan gesloten is. Jan de Veer 
is druk bezig het zoeken van een nieuwe locatie, 
wij hopen dat dit gaat lukken.  
Op 7 April was de landelijke meeting van Regio 
West, organisatie door Dick en Pieter. Zoals U zult 
weten heeft Dick dit helaas niet meer mee kunnen 
maken, maar hij heeft toch nog wel zijn stempel op 
de rit kunnen drukken. De start was op de markt in 
Gouda, grote opkomst, goed weer, mooie rit, 
succes verzekerd. 

 
Op 28 April een meeting samen met de ATO door 
Jos en Paula met Jan en Elly. Ondanks slecht weer 
toch nog 29 auto’s de start was in De Bilt de finish 
bij het ”Praethuijs”, het was weer erg gezellig . 
Van 17 t/m 19 Mei was er weer het regioweekend  
waarvan u in het clubblad een uitgebreid verslag 
heeft kunnen lezen van Jan Weerheim.  
Op 23 Juni waren wij buiten onze regio in Hoorn. 
Een prachtige rit door Herman en Daisy Rump .  
Op 21 Juli was er een geweldige meeting op 
Voorne-Putten door Wim en Jeannette de Pater, 
voor herhaling vatbaar. 

 
Op 18 Augustus was er weer de traditionele 
picknick, door Teun en Wilma samen met Magda 
die er gelukkig weer bij was. Het was weer super. 
Op 30 Augustus vertrokken wij met met 11 auto’s 
naar Gilze-Rijen voor een weekend waarin wij op 
zaterdag Wings & Wheels bezochten. 
Dit was een geweldige happening, waarop we  met 
veel plezier terug kunnen kijken. 
Op 22 September was er een meeting door Jos en 
Paula samen met Jan en Elly. Start in De Bilt waar 
Jos een geweldige lunch voor ons  had 
klaargemaakt. Finish na een mooie rit in het 
“Praethuijs” waar het weer heel gezellig was. 
 

In het weekend van  27 Oktober was Uw 
regiobestuur erg druk met British Carparts Day. 
Wie er nog niet geweest is, kom volgend jaar. Het 
is beslist de moeite waard. 

 

Wilt U in 2020 ook iets voor de regio (een rit 
of iets anders) organiseren laat het dan zo 
snel mogelijk weten. 
janhauser@hotmail.nl of 0653313609 
 
Oud Hollandse spelletjes en gezelligheids- 
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. U heeft de uitnodiging  al ontvangen. Wij 
verwachten een grote opkomst. 
 
Evenementenkalender Regio West 2019 - 2020 
 
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. 
15-16-17 mei 2020  Regio weekend  .Er is nog een 
beperkte inschrijving mogelijk. 
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