
 
 

Alphen aan den Rijn, 10 mei 2012   
 
Hallo Raccers, 
 
De eerste rit van het seizoen is gereden. 
Kees, Grace en de kinderen reden voorop in hun VW TL.  
Daarachter 2 regina’s, de Alfa en 2 blikken auto’s. 
Het weer viel uiteindelijk erg mee en het was weer heel 
gezellig.  
Een goed begin van het nieuwe seizoen.  
 

  
 

  
 
 
 
 
 



 
BETALINGEN 
Nog steeds heeft niet iedereen betaald.  
4 leden en 5 donateurs hebben nog niet betaald.   
Maak svp per omgaande je lidmaatschap/donateurschap over.  
Je wil deze gezellige club toch niet missen?  
giro 5570519,tnv RAC te Zwijndrecht.  
IBAN: NL 71 INGB 0005 5705 19  BIC: INGBNL2A 
 
Voor de buitenlandrit hebben er nu 10 van de 12 betaald.  
 

  
 
SLEUTELDAGEN EN TREFFEN BIJ BUGBOYS LOENEN 
Dik ten Brinke (donateur) organiseert in zijn garagebedrijf 
een aantal keren per jaar sleuteldagen. De eerst volgende is 
zaterdag 26 mei.  
 
Ook krijgen wij, net als de leden van de Keverclub Nederland 
korting in zijn bedrijf. Ook op niet Regina’s.  
Zie de advertentie. 
 

 

Op 3 juni en 2 september hebben 
we ook een treffen hier voor de 
deur daar bij zijn jullie als club ook 
uit genodigd bij deze . 
 
Zo’n treffen is  gezellig en de koffie 
en het fris is altijd gratis,  
Op 3 juni hebben we het volgende 
treffen dan worden er twee bekers 
uit gereikt, namelijk een voor de 
waterkoelers en een voor de lucht 
gekoelde. 
De twee mooiste auto’s van die dag 
worden dan uit gekozen. 
 
We hopen dat er dan weer een groot 
aantal op komen dagen van af 11.00 
uur starten we officieel , maar de 
deuren doe ik rond 10.00 uur al 
open i.v.m de koffie natuurlijk. 
 
              Dik ten Brinke 



DE VOLGENDE RIT 
Is op zondag 20 mei 2012.  
We hopen op mooi weer zodat we een leuk tochtje kunnen maken.  
We willen beginnen bij:  
 
Grand Café De Parel Leimuiderdijk 364, 2155 MT Leimuiderbrug  
Neem vanaf de A4 de afslag Alphen aan den Rijn (N207). Net 
voor de brug linksaf en meteen rechtsaf.  
Daar vind je De Parel. 
 

 
 

Vanaf 11.00 uur zijn wij daar ook.  
Na de koffie met gebak willen we dan gaan rijden.  
We eindigen ook weer bij De Parel.  
 

 
 
Wil je mee?  
Laat het ons even, uiterlijk donderdag 17 mei, weten.  
Tel 0172-432082 of 06-50210404 Angela)of 06-50400970 (Ron) of 
mail: ronenangela@ziggo.nl.  

Tot de 20e 
Ron en Angela 

 

 
 
 

Regina Automobiel Club, Havixhorst 115, 2402 MN Alphen aan den Rijn,tel:  0172-432082  
e-mail: reginaclub@ziggo.nl. website: www.regina-automobielclub.nl 

giro 5570519,tnv RAC te Zwijndrecht, 
 IBAN: NL 71 INGB 0005 5705 19     BIC: INGBNL2A. 


