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ALV  Eck en Wiel. 
 
Afgelopen zondag was de jaarvergadering van onze 
vereniging,waar ook diverse van onze regioleden 
aanwezig waren (Hadden er wat meer mogen zijn) 
Naast de gebruikelijke onderwerpen waar u in het 
volgende clubblad en op de site alles kunt lezen 
werd ook onze nieuwe beurswand gepresenteerd 

 
In onze regio waren er een paar jubilarissen. 
40 jaar lid Mia klünen de Leeuw. 
40 jaar lid Louis Pluimgraaff. 
25 jaar lid Teun van der Heiden. 
Allen hartelijk gefeliciteerd.  
We hopen dat jullie nog lang in goede gezondheid 
lid van onze vereniging zullen blijven. 
 
Onder de ?????? in de agenda werden eerst Mariët 
Nederhoff en Claire Dorrestijn in het zonnetje gezet 
voor hun verdiensten van nu en in het verleden voor 
de MGTTO.  
Daarna werden ook Pieter en Pim op het podium 
gevraagd en er werd aan de vergadering 
voorgesteld om beide vanwege hun vele 
werkzaamheden voor de vereniging te benoemen 
tot Lid van Verdienste. De vergadering gaat hier 
unaniem mee akkoord.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pim en vooral  Pieter als medebestuurslid van onze 
regio van harte gefeliciteerd .We hopen dat we nog 
vele jaren in goede gezondheid van jullie diensten 
gebruik kunnen maken. 

 
Bijpraatmiddag 19 maart. 
 
De uitnodiging heeft u al ontvangen, vergeet niet 
om u aan te melden zodat we op u kunnen rekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 april landelijke rit Regio West. 
 
De uitnoding volgt binnenkort. De start is na enkele 
jaren weer op de markt in Gouda. 
We hopen op veel aanmeldingen 

 
Agenda 2023 
 
19 maart Bijpraatmiddag “Praethuijs” 
bestuur regio. 
2 april Landelijke rit Regio West 
Pieter Nederhoff-Jan Hauser. 
23 april Regio rit samen met MGATO 
Jos van Tienen-Jan Hauser. 
13 mei Technische T-Type dag. 
21 mei Regio rit Henk Natte-bestuur regio. 
3-4 juni 100 jaar MG Louwman museum. 
25 juni British Autojumble Waalwijk. 
23 juli Regio rit Joop Silvius-Hans Verbeek. 
20 augustus Picknick Boskoop Teun –Wilma 
 v d Heiden en familie-Magda v d Maden. 
2-3 september  55 jaar MGTTO  
Paula-Arie van Veen.  Elly-Jan Hauser. 
24 september Champagneproeverij 
Paula-Arie van Veen. Elly-Jan Hauser. 
22 oktober British Car Club Day Houten. 
12 november Bijpraatmiddag “Praethuijs” 
bestuur regio. 
17 december Kerstborrel “Praethuijs”  
bestuur regio. 
7 januari 2024 nieuwjaarsreceptie “Praethuijs” 
bestuur regio. 

 


