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Het regio weekend 17-18-19 Mei 

 
 
Het weekend was een groot 
succes . Goed hotel ,perfect 
eten ,mooie ritten en leuke 
uitstapjes.U zult een 
uitgebreid verslag van het 
weekend hier verwachten, 
dit gaat deze keer niet 
gebeuren. Mijn oproep bij 
de vorige nieuwsbrief dat 

het ook wel leuk is als een van onze regioleden iets 
zou schrijven heeft gehoor gevonden .  
Jan Weerheim heeft een uitgebreid verslag 
geschreven wat  deze hele nieuwsbrief zou vullen.  
U zult even geduld moeten heben . Het komt in het 
eerstvolgende clubblad te staan.  
                                      

 
30 Juni Regio meeting Hoorn 

 
U leest het goed ,wij gaan buiten de regio. 
Herman en Daisy hebben een meeting 
georganiseerd in de buurt van hun woonplaats,wij 
gaan een rit rijden door het mooie West-Friesland 
Dat is weer eens wat anders dan door het Westen 
wat we al zo veel gedaan hebben .Wij verwachten 
dan ook een grote opkomst,laat de uitzetters niet in 
de steek. 

 
Verzamelen is vanaf 11.00 uur bij het 
Strandpaviljoen Oranje Buiten Schelphoek 4  
1621 MK Hoorn .Start van de rit is om 12.00 uur. 
Binnenkort ontvangt U de uitnodiging,met meer 
informatie 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wings & Wheels 
Er zijn 12 inschrijvingen uit onze regio voor een 
georganiseerd weekend waarvoor de inschrijving 
gesloten is. U kunt tot 1 Augustus nog wel landelijk 
inschrijven bij evenementen@mgtto.nl  . 
 
Kijk eens op www.classicwings-wheels.nl  voor 
meer informatie. Dit is een uniek gebeuren 
waarvoor je als club alleen op uitnodiging mee mag 
doen. De dag is geheel  verzorgd. De prijs hiervan 
is € 125.—voor 2 personen met auto . Het is 
genieten en tegelijk  een goed doel steunen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementenkalender Regio West 2019 
23 juni regio meeting door Herman en Daisy 
Rump. 
21 juli regio meeting door Wim en Jeannette de 
Pater. 
18 augustus picknick Teun en Wilma van der 
Heiden samen met Magda van der Maden 
31 augustus Wings &Wheels  door Jan Hauser. 
22 september regio meeting door Jos en Paula 
van Tienen samen met Jan en Elly Hauser. 
17 november regio meeting door bestuur regio.  
15 december is er weer de Kerstborrel. 
12 januari 2020 nieuwjaarsreceptie. 
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