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.Let op nieuwe datums !!!! 
 
De bijpraatmiddag is i.v.m. de landelijke Social 
Meeting verplaatst naar 17 oktober. 
De nieuwjaarsreceptie is i.v.m. MG onderdelen- en 
informatiedag in Houten verplaatst naar 16 januari 
2022.  Pas deze in uw agenda aan 

 
25-26 september mini weekend Regio West. 
 
Wij gingen met 16 MG’s richting Hoenderloo.  
Na de koffie in het “ Praethuys” was na een mooie 
rit de eerste stop in de haven van Wijk bij Duurstede 
waar het gezellig druk was i.v.m. de havendagen. 

 
 

Na de koffie met gebak 
was het tijd om te 
vertrekken naar het hotel in Hoenderloo waar we de 
lunch al voor ons klaar stond.  
Wij ontvingen van Jos namens de organisatie een 
knapzak met gezonde dingen waarna we vertrokken 

naar “ Radio Kootwijk”  
 

waar een 
behendigheidsproef 
was uitgezet.  
Hierna kon men nog wandelen of “Radio Kootwijk” 
bezoeken.   
Je kon ook via een mooie route naar het hotel gaan. 
Na het inchecken en onze koffers op de kamers 
gezet, was het weer tijd voor de borrel,daarna 
opfrissen en aan het diner. Het was nog lang  
gezellig. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Na het ontbijt en de koffie op 
zondag kon men kiezen 
voor een bezoek aan de Loenense watervallen of 
wandelen in de omgeving van het hotel. 

 
Nadat iedereen weer terug bij het hotel was werd 
het koffers pakken, op de MG’s zetten en op naar 
de lunch.  Na het afscheid was iedereen vrij om  om 
op eigen gelegenheid terug te keren naar huis. 

                                          
Wilma, Teun , Mariët en 
Pieter namens alle 
deelnemers ontzettend 
bedankt voor dit 
geweldige weekend. 

 

 
 
 
Bijpraatmiddag. 
 
Op zondag 17 oktober 
willen we in het “ 
Praethuijs” een 
gezellige middag  houden.  
De uitnodiging zal deze week nog in uw digitale  
brievenbus vallen. Zet de datum alvast in uw  
agenda. 

 
3 oktober landelijke meeting Regio West 
 
Jan de Veer ,Pieter Nederhoff. Wij nemen aan dat u 
heeft ingeschreven laat de uitzetters niet in de 
steek. 

Agenda 2021 onder voorbehoud 
 
17 oktober      Bijpraatmiddag ,,Praethuijs”  Oudewater  
              Jan en Elly Hauser. 
.14 november Wijproeverij  Zwammerdam  Arie en Paula 
van Veen 
28 november  British Car Club Day Houten. 
19 december  Kerst borrel  Bestuur Regio. 
16 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie  Bestuur Regio. 
 
 


