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Sleutelen en feesten…
Het jaar 2016 is weer voorbij. Nog een vijftal
weken en dan gaan we aan een vers jaar
beginnen. Ik heb de laatste keer onder de
douche eens goed gekeken, maar geen
uiterste houdbaarheidsdatum gevonden. Dat is wel jammer,
want dan weet je tenminste wat je nog voor de boeg hebt.
Op dit moment zijn we allemaal even oud. Onze toekomst
reikt even ver. Daarom is ons motto ook voor het komend
jaar weer: leven en laten leven. En met leven wordt dan
bedoeld; Lekker en Prettig Leven. Jawel, ook nog met
hoofdletters geschreven!
In de rechter kolom ziet u
de (voorlopige) agenda voor
onze regio voor het komend
jaar. U zult het met uw
bestuur eens zijn dat dit er
weer goed uit ziet!
Buiten dat wij druk zijn met het club gebeuren is uw bestuur
ook wekelijks aan het sleutelen. U zult de TC van Jan zeer
binnenkort kunnen bewonderen. En de YB van Dick heeft u
inmiddels al op een meeting gezien. En er staat alweer een
TD op zijn beurt te wachten. Voor u moet het leuk zijn om te
kunnen vaststellen dat dit bestuur nog lang niet uitgeblust
is! En gewoon lekker verder gaat!

20 November darten en kletsen…
Op zondag de 20e november was er weer een regio meeting.
In de uitnodiging stond iets over kletsen en darten. Nou, dat
is dan ook gebeurd! Met een
opkomst van zo’n dertig man
(de meesten met vrouw), was
ook dit weer een succes!
Van het dartbord werd ook
druk gebruik gemaakt. De
eerste prijs: een banketstaaf van één meter ging naar Teun
van der Heiden. Met Elly Hauser als best geplaatste dame.
Erg leuk was het weer om enkele oudere leden vanuit het
Haagsche te mogen begroeten. Maar ook het kersvers lid
1785 Jan Weerheim en zijn vrouw waren voor de eerste keer
aanwezig. Aan hun gezichten kon je zien dat ook zij het erg
naar hun zin hadden. Ondanks de eurodrankjes had Jan
Hauser een recordomzet aan de bar.
_________________________________________________
Kerstborrel
Op zondag 18 december vanaf 15.00 uur zijn jullie van harte
welkom in “’t Praethuys” van Jan en Elly Hauser, Brede Dijk 9
B, 3421 TK Oudewater.
Veel mannen doen hun smoking weer eens aan en de dames
komen in hun mooiste Kerstkleedjes. De Kerstborrel behoeft

verder geen nadere uitleg. Wij vertrouwen er op dat het
weer ouderwets gezellig gaat worden. En verwachten ook
dit jaar weer een grootse opkomst!
_________________________________________________

Regio West Weekend 2017
Momenteel zijn er al 18 inschrijvingen voor het weekend in
2017. De datum is 26, 27 en 28 mei. De locatie; ergens in het
mooie Friesland. Organisatie: Herman en Daisy Rump. Vol =
Vol ! U weet het onderhand wel: inschrijven is er bij zijn! Wij
horen met de Kerstborrel over de plannen van de
organisatie.

Voorlopige evenementenkalender Regio West
18 december als afsluiting is er weer de Kerstborrel;
15 januari 2017 nieuwjaarsreceptie in ‘”t Praethuys”, mede
mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren;
27 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en Hannie de
Veer;
23 april regio meeting door Jan en Elly Hauser;
26 t/m 28 mei weekend georganiseerd door Herman en
Daisy Rump, ergens in Friesland;
25 juni regio meeting Cor Blok en Adrie Groenenboom;
16 juli regio meeting door Carel en Ellie van de Graaf en Toni
en Corinne Plarina;
20 augustus picknick door Dick en Magda van der Maden;
17 september regio meeting door Pieter en Mariët
Nederhoff;
19 november regio meeting door bestuur regio West;
17 december doen we het in 2017 nog een keertje prettig
over, de Kerstborrel.
15 januari 2018 nieuwjaarsreceptie met speciaal thema in
‘”t Praethuys”, mede mogelijk gemaakt door verschillende
sponsoren.

