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Het bestuur van Regio West wenst al onze leden 

een gelukkig en vooral 

gezond 2020 met heel veel 

leuke regio bijeenkomsten. 

 

Op 15 december was er 
weer de kerstborrel. 

 
 Onze kerstborrel was met 46 deelnemers en dankzij  de 
vele sponsors die vele lekkere dingen meebrachten weer 
een groot succes. 
Na de welkomstbubbels werd eenieder welkom geheten 
door Jan .  
 

 
Na het aflopen jaar nogmaals eens doorgesproken te 
hebben en nog even stilgestaan te hebben bij overlijden 
van Dick dankte Ik daarna alle sponsors. Daarna was het 
tijd om de regio-jaarbeker uit te reiken. 
Deze gaat meestal naar  weekendorganisatie,omdat wij 
dit zelf waren had Ik nog met Dick samen besloten om 
deze naar Jan en Hannie de Veer te doen toekomen. Wij 
vonden dat ze dat verdiend hebben door al vele jaren 
kegelen,regio- en landelijke ritten georganiseerd en 
trouwe sponsor van de kerstborrel. Er was echter een 
probleem. 
De vorige winnaar zou de beker meenemen,maar was dit 
vergeten,zodat alleen het plaatje en de bloemen 
uitgereikt konden worden. De beker doen we nu met de 
nieuwjaarsborrel als de vorige eigenaar hem weer niet 
vergeet. 

 
 

12 Januari Nieuwjaarsborrel. 
Om 15.00 uur is er weer onze traditionele 
nieuwjaarsborrel in ons “Praethuijs”. U hebt de 
uitnodiging al ontvangen. Wij verwachten zoals ieder jaar 
weer een grote opkomst. 

 
 
 

 
Agenda Regio West 2020. 
5  Januari    Informatie en onderdelendag Houten.  
12 Januari   Nieuwjaarsreceptie “praethuijs” Bestuur 
Regio. 
23 Februari  Jaarvergadering MGTTO. Eck en Wiel. 
14-15 Maart British Cars & Lifestyle  Rosmalen. 
22 Maart Kegelen Schoonhoven Jan De Veer. 
5   April Landelijke meeting Gouda Jan deVeer -Bestuur 
Regio. 
19  April Regio rit met MGATO Jan Hauser- Jos van 
Tienen. 
15-16-17 Mei Regio weekend Teun van Heiden -                                  
Pieter Nederhoff. 
14 Juni Regio rit  Carel van der Graaf- Bestuur Regio. 
21 Juni British Autojumble Waalwijk (vaderdag). 
19 Juli  Regio rit Joop Silvius - Hans Verbeek. 
16 Augustus Regio Picknick Teun van der Heiden -
Magda van der Maden. 
25 Oktober British Car Partsday. Gorinchem. 
15 November Wijnproeverij Arie en Paula van Veen. 
13 December Kerstborrel “praethuijs” Bestuur Regio. 
10 Januari 2021 Nieuwjaarsreceptie “Praethuijs” Bestuur 
Regio. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


