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Er is weer afgetrapt… 
Je kunt je als regiobestuur geen beter 
begin voorstellen. De meeting op 15 
januari was een daverend succes! In de 
voorbereiding waren er enkele plooien 
die recht gestreken moesten worden, 

maar daarna ging het als vanzelf. Als deze happening 
een afspiegeling gaat zijn voor de rest van het jaar, dan 
wordt dit het beste regio-jaar ooit! 
Let even op de evenementen-kalender: hier is een 
extra mannenfeestje bij gevoegd. Een prachtig initiatief 
van Hans Zuidgeest. 
 

 
 

Founding Day 15 januari 2018 
De aanwezigen werden door Dick (!) namens het 
bestuur van MGTTO Regio West van harte welkom 
geheten op de herdenkingsmeeting van de oprichting 
van onze club, de MG T-type Owners club Holland. 
De griep had massaal toe geslagen en er waren een 
groot aantal zieken. Lenn Bal, Piet Deurloo, Charles en 
Marjo Looijestijn, Cor Blok en Adrie Groenenboom, 
Carel van de Graaf, Jan van Dam en tenslotte de familie 
Weerheim. Er waren toch nog zo’n vijftig aanwezigen! 
Een speciaal woord van welkom was er voor Jan en 
Saskia Koerts. Het regiobestuur had alle nu nog actieve 
oprichters willen uitnodigen. Maar Wim Konijnenburg 
was te ziek om zich nog ergens te kunnen vertonen. 
Daarom waren Lenn Bal en Jan Koerts gevraagd om 
deze middag onze gast te zijn. De zaterdag voor het 
feest is er met Lenn ruim een half uur telefonisch 
contact geweest. Hij moest helaas afzeggen. Hij had 
een luchtwegeninfectie en mocht van de dokter 
voorlopig niet naar buiten. Gelukkig waren Jan en 
Saskia er wel. Jan Hauser reikte aan Jan Koerts een 
aardigheidje uit. De prachtige jubileumbadge. 
Pieter Nederhoff had ook nog 
een aantal badges extra mee 
gebracht voor de verkoop. 
Regio West is altijd in voor een 
feestje. Zo ook die 15e januari. 
Dit feest zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder de inzet van 
onze cateraars, Peter de 
schoonzoon van Jan en Elly en 
onze eigen Jos van Tienen,  

samen  hebben zij het buffet 
bereid. Daniella, de dochter 
van Jan en Elly heeft de 
aankleding en de tent 
verzorgd en natuurlijk Jan en 
Elly zelf, wat zouden wij zijn 
als regio, als wij niet dit mooie 
en gezellige Praethuys zouden 
hebben? Onder een luid 
applaus kregen zij allen een 
prachtig boeket. Ook Magda 
en Dick werden blij verrast 
met een prachtig boeket. 
Rond half vijf werd het buffet geopend. Dit ging op 
lidnummer. Het eten was geweldig en de live muziek 
was zo aanstekelijk dat iedereen op de dansvloer 
stond! Het was een prachtig feest! In deze nieuwsbrief 
enkele foto’s. Op de clubsite staan nog meer foto’s. 
 

 
 
25 Maart beweegt de regio nog een keertje 
Op zondag 25 maart hebben Jan en Hannie de Veer 
weer iets leuks voor ons in petto. Voor diegenen die 
vorig jaar ook al in Zevenhuizen zijn geweest; zij weten 
al wat hen te wachten staat. Dolle pret! 
Jan en Hannie sponsoren de baanhuur, het enige wat u 
gaat betalen zijn de drankjes. (Je kunt er trouwens ook 
al lekker eten voor zo’n slordige € 13,00!). Opgeven 
voor het eten op de dag zelf. 
U bent die dag vanaf 14.00 uur van harte welkom bij 
Lake 7, Strandweg 23, 2761 DM Zevenhuizen 
(Zevenhuizerplas). De uitnodiging met duidelijke route 
beschrijving krijgt u binnenkort. 
 

 
 



 
 
 

 
 
Mannentrip 
Op woensdag 28 maart a.s. hoopt Hans Zuidgeest voor 
jullie (alleen voor mannen) een leuke dag te verzorgen 
met een vleugje van de plantensector. 
Starten doen wij die dag om 10.00 uur bij het World 
Horti Center, Europa 1, 2672 ZX  Naaldwijk, Westland, 
waar wij een rondleiding krijgen (voor informatie kun 
je kijken op de site www.worldhorticenter.nl 
 
Daarna gaan we naar Jan Knijnenburg voor een kleine 
verrassende wandeling. Aansluitend een kleine lunch. 
In de middag brengen we een bezoek aan Joop Stolze 
Classic Cars (zie site) www.stolzeclassiccars.nl 
De kosten voor deze dag zijn ongeveer € 20,-- per 
persoon. U heeft de uitnodiging van Hans reeds 
ontvangen.  
Wil je mee dan graag even 
aanmelden bij 
hans@bestplant.nl 
Inschrijving uitsluitend voor 
regioleden en mogelijk tot 
maandag 15 februari. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Evenementenkalender Regio West 2018 
25 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer, uitnodiging volgt; 
28 maart leerzame mannentrip door Hans Zuidgeest, 
de uitnodiging heeft u al ontvangen; 
22 april regio meeting, samen met de MGATO door Jan 
en Elly Hauser, samen met Jos en Paula van Tienen; 
27 mei regio meeting door Joop Silvius en Hans 
Verbeek; 
24 juni regio meeting door Teun en Wilma van der 
Heiden; 
22 juli regio meeting door Pieter Nederhoff en Jan de 
Veer; 
19 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden samen met Teun en Wilma van der Heiden; 
21 t/m 23 september weekend georganiseerd door 
Carel en Elly van de Graaf en Toni en Corinne Plarina, 
locatie Veluwe; 
18 november regio meeting door bestuur regio West; 
16 december doen we het in 2018 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel.  
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