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Wijnproeverij. 
 

 
In overleg met Paula en Arie hebben we in verband 
met de torenhoge besmettingscijfers moeten 
besluiten deze te verplaatsen naar een nog nader te 
bepalen datum.  Zodra deze bekend is hoort u van 
ons.  Uitstel is nog geen afstel. 
 

ALV Deel1 
 

 
Op 26 januari heeft u de uitnodiging voor deel 1 van 
de ALV ontvangen . Tot op heden hebben van onze 
regio nog maar 4 leden ingeschreven. 
Laat het werk van het bestuur en vooral van onze 
secretaris niet voor niets zijn.  
Inschrtijven kan tot 6 februari. 
De uitnodiging voor deel 2 ontvangt u binnenkort. 

 
 

 

Agenda 2022 
 
In de nieuwsbrief van januari heb ik een oproep 
gedaan om nog enige meetings van dit jaar in te 
vullen. 
Ik heb zoals u in de agenda kunt zien een reactie 
van de familie de Pater en Zevenbergen gehad om 
de meeting van juli te organiseren, zijn we heel blij 
mee. 
Blijven nog over mei, juni en september. 
Wilt u iets doen voor de regio stuur een mail naar 
janhauser@hotmail.nl   
Bellen mag ook 06 53 31 36 09 . 
Alvast bedankt voor uw reactie. 

 
Mg Y type 75 jaar. 
 
Dit jaar bestaat de Y type 75 jaar ,alvast een paar 
leuke plaatjes om dit te vieren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 2022 onder voorbehoud   
 
20 maart  meeting “Praethuijs” bestuur regio. 
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: nog in te vullen. 
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 regio meeting: nog in te vullen. 
18 december kerstborrel “Praethuijs bestuur regio. 
15 januari 2023 nieuwjaarsreceptie “Praethuijs” 
bestuur regio, 
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