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Sinterklaas komt over twee weekjes al… 
Op 17 november vaart Sinterklaas bij 
ons langs. Dat is elk jaar weer een 
feest! Ook een feest is het rijden in uw 
MG-tje in regioverband. Voor wat dat                                          

betreft zult u moeten wachten tot april volgend jaar. In 
de regio-agenda ziet u ook dat er ook al verschillende 
data bekend zijn. Wat ons voor dit jaar nog rest is een 
gezellige happening waarbij een lid die dat al vijftig jaar 
is, een leuke voordracht houdt over het 50 jaar in het 
bezit hebben van een MG TD (inmiddels al 51 jaar!).  
In december is er de kerstborrel en daar wordt ook nog 
over de agenda gesproken. Wij zijn nog steeds op zoek 
naar mensen die iets in de regio willen organiseren. 
Want elke maand is er ook weer een regio bijeen-
komst. Met, laten wij hopen, net zo’n grote opkomst 
als dit jaar. Dus houden wij ons enorm aanbevolen 
voor iedere aanmelding! 
 

 
 

Uitreiking van het jubileumboek 
De laatste mailing is ook verstuurd. De overige 16 regio 
leden hebben tot en met vandaag om te reageren. Wij 
zitten nu totaal op 74 ex uitgereikte exemplaren. De 
klus is geklaard. 
_____________________________________________ 
 

18 November: het verhaal over 50 jaar MG TD 
Op die zondag is er een gezellige praatmiddag. Alleen is 
het de bedoeling dat u ook even een tijdje stil bent. 
Piet Deurloo, met het jeugdig lidnummer 13, komt die 
middag vertellen over het al 50 jaar hebben van een 
MG TD. Dit keer zijn wij te gast bij Paula en Arie van 
Veen. Verzamelen om 14.30 uur in Sociëteit “In den 
Bolknak”, Molenstraat 61 te Zwammerdam (parkeren 
aan overzijde).  
Lekker gezellig bijkletsen en gewoon genieten! De 
uitnodiging heeft u al ontvangen. Wij rekenen op een 
grote opkomst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uiterst links de TD van Piet en Ineke Deurloo (foto uit het Square Front 1970) 

 
 
En dan in 2019, weer een weekend? 
U heeft het allemaal al kunnen lezen in ons clubblad. 
Het weekend was opnieuw een groot succes! Tijdens 
dit weekend werd de datum bekend gemaakt voor het 
volgende feest. De datum is vastgesteld op een week 
na moederdag. Wij vertrekken dus op vrijdag 17 mei en 
komen de 19e weer thuis. 
Iedereen op het afgelopen weekend schreef spontaan 
in voor het komend jaar. Nu al staat de teller op 22 (!) 
autootjes. De bestemming blijft een verrassing! 
Dat het weekend niet meer weg te denken is, blijkt uit 
het feit dat voor het jaar 2020 (!) Pieter Nederhoff en 
Teun van der Heiden en hun dames, in 2021 (!) Cor 
Blok en Adri Groenenboom en 2022 (!) Herman en 
Daisy Rump dit evenement graag willen organiseren. 
En elke keer in een ander gedeelte van Nederland. 
Inschrijven is mogelijk: mgttoregiowest@gmail.com  
De kosten bedragen voor 2019 € 225,00 per persoon. 
Dat is exclusief drank en benzine! 
_____________________________________________ 
 

Evenementenkalender 2018 Regio West 
18 november regio meeting door bestuur regio West,  
16 december doen we het in 2018 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel in “’t Praethuys”. 
Voorlopige agenda 2019 Regio West  
13 januari 2018 nieuwjaarsreceptie in “’t Praethuys”, 
organisatie regiobestuur; 
24 maart kegelen weer in Zevenhuizen met Jan en 
Hannie de Veer; 
14 of 28 april regio meeting, samen met de MGATO 
door Jan en Elly Hauser; 
17 t/m 19 mei weekend georganiseerd door Jan en Elly 
Hauser en Dick en Magda van der Maden, 
verrassingslocatie; 
23 juni  regio meeting door …..; 
21 juli regio meeting door …..; 
18 augustus picknick door Dick en Magda van der 
Maden samen met Teun en Wilma van der Heiden; 
22 september regio meeting door …..; 
17 november regio meeting door bestuur regio West; 
15 december doen we het in 2019 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel in “’t Praethuys”. 
Voorlopige agenda 2020 Regio West 
12 januari nieuwjaarsreceptie in “’t Praethuys”, 
organisatie regiobestuur. 
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