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Lek en Linge rit. 

 
 
3 april was er weer zoals gebruikelijk de eerste 
landelijke rit in onze regio.  
Er waren 24 equipes aan de start en finish. 
Ondanks nog vroeg in de tijd goed weer, mooie rit . 
Er was zelfs een deelnemer die er rekening mee 
hield dat het zou gaan sneeuwen onderweg.   
De uitslag kunt u vinden in Square Front.  
Pieter en Jan bedankt namens alle deelnemers. 
 

 
 
Oudewater naar Oudewater  rit 
Regio West samen met MGATO 
 
Onze eerste regionale rit tradioneel samen met de 
MGATO was weer een groot succes. 
De start en finish met  37 equipes was bij ons  
“Praethuijs” in Oudewater. 
Men werd ontvangen met koffie en gebak ,daarna 
was er met mooi weer volgens de deelnemers een 
prachtige rit. 
Na de rit werden er enkele vragen gesteld en ook  
6 pijltjes worden gegooid. 
Na heel lang puzzelen en rekenen volgde de uitslag 
Eerste :    Peter en Luciënne Bieshaar MGATO. 
Tweede : Teun en Wilma vd Heiden Regio West. 
Derde :    Joop en Nelleke Silvius Regio West. 
Han Volkers (voorzitter MGATO)  dankte de 
organisatie en deelnemers en verraste Jos en mij 
met een heerlijke fles MG wijn. 
Hierna bleef het met een hapje en een drankje nog 
lang heel gezellig. 
Op pagina 2 nog enkele sfeerfoto’s van de vele die 
ik ontvangen heb van Hans Verbeek en Han 
Volkers, mijn dank hiervoor. 

 

 

                      Prachtige rit 

 
 
Meeting 22 mei ???????????????? 
 
Helaas heeft er zich nog niemand aangemeld om 
deze te organiseren. 
Wilt u wat doen voor onze regio dan is dit uw kans. 
Aanmelden bij: janhauser@hotmail.nl 
Bellen mag ook: 0653313609 
Mocht er nieuws zijn over deze meeting hoort u dat 
per omgaande 

 
Agenda 2022    
 
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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                       Eerste prijs 
 
 

 

 

 
 


