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Het jaar is over de helft… 
In de vorige nieuwsbrief stond dat het 
regio jaar al weer bijna op de helft was. 
Logisch vervolg dat de kop nu zo luidt 
zoals hierboven vermeldt.  

Wij hebben dit jaar al enkele voortreffelijke meetings 
gehad en kijken ook weer uit naar de meeting van 
Carel en Toni met hun dames. Maar daar over hier 
onder meer. Het jaar 2017 gaat heel voorspoedig, alle 
evenementen zijn bij enthousiaste regio leden 
ondergebracht. Maar uw bestuur kijkt vooruit. In 2018 
wordt de spits afgebeten door het bestuur zelf en het 
regio weekend is ook al ingevuld. Mocht u nu ook iets 
voor de regio willen betekenen, meldt dat dan even: 
mgttoregiowest@gmail.com Als u deze link gebruikt, 
heeft u gelijk het juiste adres. Ook als u in 2019 een 
weekend wilt organiseren, houden wij ons graag 
aanbevolen. 
 

 
 

11 Juni Giessen-Alblasrit 
Op 11 juni was er de Giessen-Alblas rit. Gestart werd er 
om 12.00 uur bij 't Raadhuis van Goudriaan, in de 
gelijknamige plaats. Iedereen was welkom vanaf 11.00 
uur. Al voor elven kwamen de eerste deelnemers aan. 
Natuurlijk ook aangemoedigd door het prachtige weer. 
Het was echt lekker om met je MG-tje te rijden! Een 
opkomst van 15 autootjes is zeker in het vakantie 
seizoen heel fraai te noemen! 
Het was voor Cor Blok en Adrie Groenenboom de 
eerste keer dat zij voor ons in de regio een meeting 
verzorgden. 
Het was weer eens een andere omgeving met 
prachtige weggetjes en zonder moeilijke vragen. Er 
waren leuke 
streekgebonden 
prijsjes te winnen 
en de eerste prijs 
ging naar Pieter en 
Mariët Nederhoff. 
Adrie en Cor 
ontzettend 
bedankt voor de 
gezellige middag! 
 

 
 
De Bacchus-route op 16 juli 2017 
Wij starten om 11.30 uur bij Hotel-Restaurant Van der 
Valk, Haagse Schouwweg 14, 2332 KG Leiden. 
Iedereen is welkom vanaf 10.30 uur. Wij gaan een 
leuke route rijden met onderweg gelegenheid om iets 
te drinken of te lunchen. Bij het eindpunt is er 
gelegenheid om de locatie goed te bekijken. Deelname 
aan de bezichtiging kost als u in het bezit bent van een 

museum jaarkaart € 3,50 per 
persoon; zonder deze kaart zijn 
de kosten € 11,50. Deze prijzen 
zijn inclusief enkele speciale 
drankjes!  
De organisatie verwacht een hoge 
opkomst! Voor het goede weer 
zullen enkele dozen met originele 
Gouda kaarsen worden geofferd. 

_____________________________________________ 
 

Het najaarsoffensief Weekend 2018 
Eigenlijk zonder veel mededelingen over het weekend 
in 2018 gaat de inschrijving heel voorspoedig! Mocht u 
ook een keertje mee willen, houd dan de nieuwsbrief 
in de gaten. Het regio weekend is op 21, 22 en 23 
september 2018! Er zijn nu al 
19 inschrijvingen! Het alweer 
elfde weekend wordt dit keer 
georganiseerd door Carel en 

Ellie van de Graaf en Toni en 
Corinne Plarina. De locatie is 
ergens op de Veluwe. Het wordt 
weer een groots spektakel! 
_____________________________________________ 
 

Evenementenkalender Regio West 
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 meeting door het regio bestuur; 
17 december doen we het in 2017 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
15 januari 2018 nieuwjaarsreceptie met speciaal 
thema in ‘”t Praethuys”, dit evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren. 
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