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Het bestuur van Regio West wenst U  
vrolijke paasdagen . Geniet in deze niet zo 
fijne tijd van elkaar, maak er wat van. 
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           Alweer nieuwsbrief 150 
 
Sinds augustus 2006 verschijnt er in onze regio de 
bekende nieuwsbrief . Dick de bedenker heeft er 
124 gemaakt en ondergetekende ook al weer 26. 
Het laatste jaar viel het niet mee,normaal heb je iets 
te schrijven over wat er gebeurd en wat er te komen 
staat in de regio, maar om de bekende reden is dat 
er niet.  
Het enige nieuws is afgelasting en verplaatsing van 
evenementen. 
Ik hoop dat er binnenkort weer eens iets positief te 
melden is, maar vrees dat dit nog eventjes zal 
duren. 
U heeft inmiddels bericht gehad over de 
verplaatsing van onze landelijke rit naar 3 oktober. 
Ook de regio rit van april is onder voorbehoud 
verplaatst naar 16 mei. 
Verder is de autojumble van 27 juni ook definitief 
afgelast. 

  
 
 
 

 
Restauratie tc door uw regio bestuur. 
 
Deze vordert gestaag ondanks problemen met de 
door brexit trage levering van onderdelen. 

 

 
 
 
Agenda 2021 onder 
voorbehoud 
 
????   Bijpraatmiddag 
,,Praethuijs”  Oudewater  
            Jan en Elly Hauser. 
5   april  landelijk meeting 
verplaatst naar  3 oktober 

 
18 april  Regio rit   Jan Hauser – Jos van Tienen.   Verplaatst 
naar 16 mei   . 

13 juni   Regio rit   Carel van der Graaf-Bestuur regio. 
27 juni  British autojumble Waalwijk  MG Car Club. Afgelast  

18 juli    Regio rit  Joop Silvius – Hans Verbeek. 
15 augustus Regio picknick Teun en Wilma v d Heiden – 
Magda vd Maden. 
11-12 september British Cars & Lifestyle  Rosmalen. 
24-25-26  september    Regio weekend   Pieter Nederhoff –  
Teun v d Heiden. 
3 oktober landelijke meeting Jan de Veer- Bestuur regio. 

14 november Wijproeverij  Zwammerdam  Arie en Paula v Veen 
28 november  British Car Partsday Houten. 
19 december  Kerst borrel  Bestuur Regio. 
10 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie  Bestuur Regio. 
 
 

 
 


