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Gelukkig weer thuis 
 
Afgelopen vrijdag mocht ik na een maand 
ziekenhuis eindelijk weer naar huis om verder te 
revalideren. Het gaat nu redelijk als ik maar op tijd 
pijnstillers en verdere medicijnen inneem. 
Het zal nog wel enige tijd duren voordat ik weer 
helemaal de oude ben,maar ik ga iedere dag een 
stapje vooruit. 
Ik heb zoveel kaarten bloemen ,fruitmanden 
mail,telefoon en bezoek ontvangen dat het 
onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. 
 

 

 
Iedereen ook namens Elly hartelijk bedankt voor  
Uw steun, het heeft ons veel moed gegeven om 
deze niet zo makkelijke tijd door te komen. 

 
Rit 13 juni 
 
Door mijn ongeluk heb ik niets kunnen schrijven 
over deze door Carel en Elly vd Graaf geweldig 
georganiseerde meeting . Door corona was het 
noodzakelijk om in te schrijven, het maximum aantal 
van 50 personen was binnen 2 dagen bereikt. We 
moesten helaas enkele leden teleurstellen, jammer 
maar het is in deze tijd niet anders. 
De start met koffie en gebak en ook de finish was bij 
het party- en bowlingcentrum in Alphen a d Rijn. 
Na een prachtige rit door het groene hart van  
ons land met enkele simpele vragen en een niet 
aangekondigde wegonderbreking moest men aan 
de finish nog een aantal minder makkelijke vragen 
beantwoorden. Na veel  tel- en puzzelwerk waren 
de prijswinnaars Joop en Nelleke Silvius.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na de rit was het nog 
lang gezellig op het terras en tijdens het diner in het 
restaurant. 

 

 
Elly en Carel namens alle deelnemers hartelijk 
bedankt voor deze geweldige dag. 

 
Rit 18 juli  
Over deze rit heeft u het verslag in de nieuwsbrief 
van Pieter alles kunnen lezen.  Joop,Nelleke , 
Hans en Ria bedankt voor deze super dag. 

 
Picknick 15 augustus 
U heeft de uitnodiging al ontvangen,vergeet niet om 
in te schrijven. 

 
 
 
 
 
 
Agenda 
2021 onder 
voorbehoud 
 
????       Bijpraatmiddag ,,Praethuijs”  Oudewater  
              Jan en Elly Hauser. 
15 augustus Regio picknick Teun en Wilma v d Heiden – 
Magda vd Maden. 
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. 
 
 

 


