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30 Juni Regio meeting Hoorn 
 
Deze meeting is ook al weer achter de rug. Daisy 
en Herman hebben alles was zij beloofd hadden in 
de uitnodiging waar gemaakt. Een unieke start en 
eind locatie, prachtige rit door de mooiste 
plaatsjes,een heel leuke tussenstop en zelfs een 
stukje door de stad en de haven van Hoorn. Er 
waren 14  auto’s .11 uit Regio-West, 2 MGATO 
leden en 1 van Regio N-Holland. Jammer dat ervan 
deze regio zo weinig waren.  Daisy en Herman 
hadden op meer gerekend .Zij hadden dit 
georganiseerd om deze leden kennis te laten 
maken met de unieke sfeer van de ritten in Regio-
West. De puzzelrit werd gewonnen door Pieter en 
Mariet Nederhoff. 
 
Daisy en Herman ontzettend bedankt voor deze 
geweldige meeting,goede sfeer en prachtig weer.  

 
21 juli Regio meeting Voorne Putten          

Het is niet zo ver en net geen Zeeland,al voelt het 
wel als vakantie. Wij zijn uitgenodigd door Wim en 
Jeannette de Pater om op Voorne Putten te komen 
toeren. Er is een rit uitgezet door polders en bos 
met onderweg wat typische dorpen en 
vestingsteden. 
 

 
 
Verzamelen: 
Om 11uur                            
bij :                         
Dorpsplein 4a 
Oostvoorne.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
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 
. 
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. 
Samen met Paula en Arie van Veen in 
Zwammerdam  
15 december is er weer de Kerstborrel. 
12 januari 2020 nieuwjaarsreceptie. 
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