NIEUWSBRIEF REGIO WEST nr 47 - OKTOBER 2012
Daverende afsluiting!
Het regiogebeuren is alweer afgesloten voor 2012. Als
u nog niet gereden heeft, bent u nu te laat! Maar niet
getreurd, het is precies nog maar 13 weken en dan is
het al weer 2013. Het is een beetje vroeg om nu al
terug te kijken naar dit jaar, daar wachten we mee tot
de Kerstborrel.
De afsluitende rit van Pieter Nederhoff en Rob Nobel
was als vanouds. Maar dat zei de titel van de rit ook: de
Gouds van Ouds rit. Het weer was werkelijk
fantastisch; hier en daar een wolkje met daar
tussendoor wat zonneschijn. De hele rit bleef het
droog en naar verwachting is ook iedereen droog thuis
gekomen! Onze Lieve Heer gunt zijn pappenheimers
wel een fijne dag! Een opkomst van 13 autootjes is
zeker goed te noemen.
Het startpunt in Reeuwijk was prima gekozen, we
hadden een eigen hoek in
het restaurant en er was
een prettige bediening.
Dit restaurant staat
eigenlijk bekend om hun
specialiteit: sliptongen,
voor slechts € 22,95 echt
een aanrader! De route
was prachtig, we zijn toch weer op plekjes geweest die
wij niet kenden. Bij de route kreeg je ook nog twee
pagina’s mee met onderdelen van T-types, je moest
aangeven wat het voor een onderdeel was en ook nog
de prijs vermelden wat je er voor moest betalen bij
Brown & Gammons. Voorwaar geen makkelijke
opdracht. Er waren zelfs nog een drietal leuke, echt
Goudse prijzen te verwerven.
De uitslag van de onderdelen-vragen is als volgt: Teun
en Wilma 1e, Joop en Trudy 2e en Ton en Leny op de 3e
plaats. Je merkt gelijk wie er in een T-type rijden en wie
niet! Het enige wat je in een moderne MG open doet,
is de kofferruimte en zijn de deuren!
De finish was weer als vanouds in ons “Praethuys” van
Jan en Elly Hauser, er waren heerlijke hapjes en
natuurlijk de zogenaamde eurodrankjes, een ieder liet
het zich heerlijk smaken! Wat zijn wij toch gelukvogels:
een goed lopende regio en een geweldig onderkomen.

14 Oktober zonder de autootjes
Het chocofeestje, op zondag 14 oktober 2012,
verzamelen om 14.30 uur bij Manfred Spaargaren,
Amsterdamseweg 15E, 1422 AC Uithoorn.
Het wordt nóg leuker dan eerst bedacht: de heren zijn
ook van harte welkom! Dan kunnen zij van dichtbij
eens mee maken wat voor plezier de dames hebben!
Het programma ziet er als volgt uit: ontvangst met een
glaasje met bubbels; DVD presentatie: van cacaoboon
tot chocolade; rondleiding door het bedrijf met ins en
outs over bonbons/chocolade; zélf bonbons doorhalen
en decoreren; drankjes
met koude en warme
hapjes.
De kosten voor een en
ander bedragen € 35,00
per persoon, ter plaatse
te voldoen. Het is echter
belangrijk dat u vóór 7 oktober inschrijft, graag een
mailtje naar: regio-west@mgtto.nl

Evenementenkalender 2012:
Extra ingelaste datum 14 oktober damesdingen extra:
zij gaan bonbons maken en ook de heren gaan mee;
organisatie Jos en Paula van Tienen, locatie is
Amstelveen, de uitnodiging heeft u inmiddels binnen;
LET OP: 21 oktober bijkletsmiddag/avond deze datum
schuiven wij op; u wordt op tijd op de hoogte
gebracht;
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk,
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff;
16 december doen we het in 2012 nog een keertje
prettig over, de Kerstborrel.

Regio weekend 31 mei t/m 2 juni 2013: er is nog een
enkele plaats vrij gekomen. Als u niet op de
deelnemerslijst staat, kunt u zich nog aanmelden. Op de
volgende pagina van deze nieuwsbrief staat een
impressie van wat u te wachten staat. Of het waar is?

REGIO WEEKEND 2013*
Uitzicht van onder de luifel

Uitzicht vanaf de achterzijde

Heel beperkt aanmelden is nog mogelijk; graag een mailtje naar
regio-west@mgtto.nl

*Bron: organisatie weekend Regio West

