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Agenda 2022 
 
De agenda voor 2022 is bijna rond.  
26 Juni door Magda en Francis v d Maden.  
18 September Wijproeverij met rit, start “Praethuijs”, 
finish  “Bolknak” daar houden we de wijnproeverij. 
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 53 31 36 09  
Alvast bedankt voor uw reactie.  
Vergeet ook de landelijke rit op 3 april niet, de 
uitnodiging volgt binnenkort. 

 
Meeting 20 Maart. 
 
Dit wordt een gezellige praatmiddag met een hapje 
en een drankje in het “Praethuijs” . De uitnodiging 
ontvangt U binnenkort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV deel 2 
 
Deel 2 van de alv was een groot succes, we 
mochten in totaal 88 personen verwelkomen. 
Na de koffie met gebak was er een lezing door de 
heer Kooyman (directeur van het museum) over de 
historie en de visie van het Louwman museum. 
Daarna volgde een perfecte uitgebreide lunch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna waren er de diverse verslagen zoals 
gewoonlijkop de alv, gevolgd door een demonstatie 
van het digitale  
 

 
T-Type Register door Jaap Jan van der Weel ( wat 
een werk !!) wat binnen afzienbare tijd in gebruik zal 
worden genomen en een lezing door Peter van der 
Heuvel over het SVW-Register. 
Van onze regio waren er dit keer veel jubilarissen 
50 jaar lid: Hans Verbeek en Cees Roeleveld. 
Dit waren de enige die aanwezig waren en op de 
bank van de voorzitter plaats mochten nemen. 
  

 
Ook 50 jaar lid uit onze regio: 
Mw J. Scherff en Jeroen Ruygrok. 
40 jaar lid: Frits de Regt. 
25 jaar lid: Hein Schuijlenburg en Yvon Dijk. 
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en hopende 
U nog vele jaren als lid te kunnen ontmoeten. 

 
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: 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, 
 

mailto:janhauser@hotmail.nl

