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Agenda 
 
Onze agenda is bijna compleet. 
Blijft nog in te vullen 22 Mei. 
Wilt u iets doen voor de regio stuur een mail naar 
janhauser@hotmail.nl    
Bellen mag ook 06 53313609 
Alvast bedankt voor uw reactie.  

 

Meeting  20 Maart. 
  
De eerste regio meeting was met 35 personen goed 
bezocht. Je kon merken dat men er aan toe was 
weer eens samen te komen,het was dan ook erg 
gezellig. 
Omdat Jos tijdens de jaarvergadering aan het 
overwinteren was in Portugal mocht ik hem 
verrassen met het speldje voor zijn 25 jarig 
lidmaatschap van onze club. 

Het was ook fijn om Carel weer te ontmoeten na de 
voor hem heel moeilijke tijd. 
Tot onze verrassing vroeg hij om de microfoon , Elly 
en ik moesten naar voren komen. 
Wij kregen namens de harde kern van de regio 
twee hotelbonnen aangeboden omdat wij volgens 
hen veel voor de regio doen (wij doen dit met 
plezier en hopen het nog lange tijd te kunnen doen) 
 
 
 

 
 
Het was niet nodig en veel te gek, maar we zullen 
er gretig gebruik van maken. 
Iedereen van de harde kern hartelijk bedankt 
namens Elly en mij. 
Het was weer een zeer geslaagde middag. 

 

Meeting  24 april 
 
Deze meeting is samen met de MGATO U ontvangt 
binnenkort de uitnodiging. 

 

Agenda 2022 onder  voorbehoud   
 
3 april Landelijke rit Regio West  Jan de Veer,Pieter 
Nederhoff. 
24 april regio meeting samen met MGATO Jos van 
Tienen Jan Hauser. 
22 mei  regio meeting: nog in te vullen. 
26 juni  regio meeting: Magda en Francis v d Maden 
24 juli regio meeting Wim en Jeannette de Pater 
samen met Henk en Dini Zevenbergen. 
21 Augustus regio picknick Wilma en Teun v d 
Heiden met Magda v d Maden. 
18 september: Wijnproeverij met  rit start Praethuijs 
finish Bolknak. Paula ,Arie van Veen ,bestuur regio. 
18 december kerstborrel “Praethuijs bestuur regio. 
15 januari 2023 nieuwjaarsreceptie “Praethuijs” 
bestuur regio, 
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