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Op 12 Januari was er weer de 
nieuwjaarsreceptie 
 
Onze nieuwjaarsrecepte was met 47 deelnemers weer 
erg gezellig. Iedereen werd verwelkomd met koffie en 
heerlijke gebakjes,oliebollen en appelflappen gemaakt 
door Jos. 
 

 
Daarna was er champagne en konden we toosten op het 
nieuwe jaar. Na de agenda voor het nieuwe jaar 
besproken te hebbben en alsnog de jaarbeker aan Jan 
de Veer uitgereikt te hebben, was het tijd voor een 
drankje met heerlijke hapjes bereid door Jos en Paula. 
Hiervoor onze hartelijke dank, ze waren perfect. 
 

 
We kregen ook nog bezoek van zuster Emgenia die ons 
het een en ander vertelde over het regioweekend, maar 
eigenlijk ook weer niets. Wie ingeschreven heeft, krijgt in 
de loop van deze maand bericht. Het belooft zoals ieder 
jaar weer heel leuk te worden. 

 

 

 

 
 
De foto’s zijn weer van Hans Verbeek, die voor alle 
deelnemers een dvd had gemaakt met foto’s van de 
regiomeetings van 2019, erg leuk. Namens ons allen 
hartelijk bedankt. 

5 Januari Houten 
Uw regiobestuur was dit weekend druk samen met Cor 
Blok. Zaterdag opbouw. Zondag bemannen van de 
clubstand en Jan organiseerde de kleppendekselrace. 
Met 20 kleppendeksels was dit zeer succesvol. U leest er 
meer over in het clubblad. Onze landelijke voorzitter 
Patrick had het erg druk met het werven van nieuwe 
leden. Door zijn inzet blijft ons ledental redelijk op peil. 

 

 

 
22 Maart is er weer kegelen 
Ditmaal op een nieuwe locatie: Kegelhuis De Engel in 
Schoonhoven. Ik ben er met Jan de Veer geweest en het 
ziet er erg leuk uit. Kijk eens op kegelhuisdeengel.nl. U 
ontvangt binnenkort de uitnodiging. 

 
Agenda Regio West 2020 
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  Regiorit met MGATO Jan Hauser- Jos 

van Tienen. 
15-16-17 mei  Regioweekend Teun van Heiden -                                  

Pieter Nederhoff. 
14 juni  Regiorit Carel van der Graaf - bestuur 

Regio. 
21 juni   British Autojumble Waalwijk (vaderdag). 
19 juli    Regiorit 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. 

https://www.kegelhuisdeengel.nl/

