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Op 23 Januari was er de algemene 
ledenvergadering van de MGTTO. 
 
Deze werd gehouden op een nieuwe locatie in Eck en 
Wiel. Ondanks het slechte weer zeer goed bezocht. 
Regio West was goed vertegenwoordigd. Na ontvangtst 
met koffie en gebak begon de vergadering waar ons 
regiolid Charles Looijestijn als nieuwe penningmeester 
werd gekozen. Wij wensen hem veel succes in deze 
functie.     

 
Ook waren er van onze regio diverse jubilarissen 
50 jaar lid : Martijn De Iong.  
40 jaar lid : Ton Rusch,Magda van der Maden,        
Hindrik Jan Van Popering en Jurgen Schrage waarvan 
ons na de vergadering het bericht bereikte dat hij helaas 
in augustus overleden is. Wij wensen de familie sterkte 
met het verwerken van dit verlies.  
25 jaar lid : Charles Looijestijn 
 

 
Wij kunnen terug kijken op een zeer goede en positieve  
vergadering op een perfecte nieuwe locatie, met een 
goed verzorgde  lunch en een gezellige borrel. 

 

 
22 maart is er weer kegelen 
Ditmaal op een nieuwe locatie: Kegelhuis De Engel in 
Schoonhoven. U hebt de uitnodiging inmiddels 
ontvangen. 
Vergeet niet in te schrijven voor zowel kegelen en/of 
gourmetten.  
Aanvang 15.00 uur. U bent welkom vanaf 14.30 uur. 

 
 

 
14-15 maart British Cars & Lifestyle. 
Uw regio bestuur zal samen met Cor Blok en Patrick 
Roosen de MGTTO stand bemannen. 
U kunt kaarten met korting bestellen 
www.oldtimerpoducties.nl/kaartverkoop  vul de code 
2811TTOC in,  de prijs is dan € 14, - i.p.v. € 17,50 p.p. 
De koffie staat klaar. 
Wij verwachten veel bezoekers. 

 
 
 
 
 
 
 

5 april Landelijke rit Regio West 
 
Zoals gebruikelijk verzorgt onze regio de eerste 
landelijke rit. De organisatie heeft zijn uiterste best 
gedaan om er weer iets moois van te maken. 
U ontvangt binnenkort de uitnodiging. 
Wij verwachten mooi weer en een grote opkomst. 

 
Agenda Regio West 2020 

 
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. 

http://www.oldtimerpoducties.nl/kaartverkoop

