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Een nieuw jaar met nieuwe kansen…               
Op de eerste plaats wenst het bestuur van 
Regio West iedereen een goede gezondheid 
en veel geluk in dit nieuwe jaar! Geniet er van!  
Met nog vette vingers van de oliebollen en een licht 

hoofd van de (vele) champagne, 
is hier weer de eerste 
nieuwsbrief van 2015. Als het 
nieuwe jaar wordt zoals het oude 
jaar is afgesloten, zijn wij niet 
bang voor de gezelligheid van de 
evenementen in onze regio. Zoals 
u kunt zien is de agenda 
behoorlijk gevuld. Ook is het 

animo groot voor bijvoorbeeld het regio weekend. De 
inschrijving hiervan was in een mum van tijd compleet 
en zelfs overschreven! Maar ook daar wordt wel weer 
een oplossing voor gevonden. Wij hopen u ook weer te 
treffen op één van de vele leuke meetings in dit nog 
kakelverse jaar. 
_______________________________________________________ 
 

21 December was er de afsluitende Kerstborrel 
Het was weer een mooie opkomst van zo’n 40 
personen, in “’t Praethuys” was het gezellig druk. Ook 
Rob Hermans en Marjolein en Geert van Gessel hadden 
gehoor gegeven aan de uitnodiging van het regio 
bestuur om aanwezig te zijn op de Kerstborrel. Ook dit 
keer hadden Daniella en Jan Hauser hun best gedaan 
om “’t Praethuys” in een heuse Kerstsfeer om te 
toveren! En Peter, de man van Daniella, had de 
catering op zich genomen; wat een prachtig buffet 
werd ons weer voor geschoteld! Een niet meer weg te 
denken happening! 
 

 
 

1 Maart de natuur in 
Het is de bedoeling dat wij die dag met een leuke 
groep de kou in gaan. U gaat zich natuurlijk kleden op 

die kou en er zijn ook genoeg 
dekens om u warm te 
houden. De verhalen en het 
spectaculaire uitzicht zal 
eenieder ook weten op te 
warmen. Wij gaan met de 
regio de duinen in met een 

paard en wagen. U komt op plaatsen waar u anders 
niet zult komen. Dit moet u een keer hebben mee 
gemaakt! U gaat zeker een veertigtal herten zien! De 
middag wordt afgesloten bij de warme kachel, met 
heerlijke Hollandse snert en onder het genot van een 
glaasje. De kosten voor één en ander zijn € 22,50 per 
persoon, inclusief alles op de drank na. Graag 
aanmelden op mgttoregiowest@gmail.com 
Inschrijving sluit 15 februari. 
 

 
 

Regio weekend 2015  
Het weekend wordt gehouden van 24 tot en met 26 
april. De inschrijving is gesloten. Er zijn 20 deelnemers 
en er is een reservelijst aangelegd. Mocht er 
onverhoopt iemand afvallen, wordt geloot wie die 
plaats inneemt. Jammer maar helaas… 
_______________________________________________________ 
 

Agenda 2015 MGTTO Regio West 
18 januari 2015: federatieve bijeenkomst in Houten, 
gezamenlijk door MG Car Club, MGATO en de MGTTO; 
22 februari landelijke Algemene Leden Vergadering; 
1 maart: de natuur in, organisatie bestuur Regio West; 
22 maart: kegelen wederom in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
5 april: landelijke openingsrit door Pieter Nederhoff 
en Jan de Veer; 
24 t/m 26 april: weekend georganiseerd door Henk en 
Dini Zevenbergen;  
17 mei: regio meeting door Teun van der Heiden en 
Dick van der Maden;  
28 juni: regio meeting samen met MGATO, organisatie 
Jan en Elly Hauser; 
19 juli: regio meeting door Carel en Elly van de Graaf 
en Toni en Corinne Plarina; 
16 augustus: picknick door Magda en Dick van der 
Maden; 
20 september: regio meeting door Pieter Nederhoff en 
Jan de Veer; 
zaterdag 10 oktober: damesdingen, koken, weer in 
Zoeterwoude, organisatie Magda van der Maden; 
15 november: regio meeting door bestuur regio West; 
20 december: doen we het in 2015 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel.  
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