
UITSLAG VERLOTING 13 mei 2017 ( lotnummers staan achter de prijzen) 

1ste prijs : Weekend of Midweek Riviera Beach    lotnr. 00571 Jolanda van ‘t Veer 
2de prijs :  Weekend of Midweek Molencaten Flevostrand   lotnr. 00694 Helen Mulder 
3de prijs :  Dinerbon “de Vier Jaargetijden”   lotnr. 00941 Fam. van Dijk 
4de  prijs : Dinerbon  Sirtaki    lotnr. 00224 Fam. Spijkerboer 
5de  prijs : Highwine “De Vijfsprong”   lotnr. 00020 D. van de Bunt 
6de  prijs : 00561 j. Neervoort 
7de  prijs : 00096 muizelaar 
8ste prijs : 00343 titiane 
9de  prijs:  00408 a. Kleijer 
10de prijs : 00117 e.j.van het veen  
11de prijs : 00402 switynk 
12de prijs : 00741 bianca weever 
13de prijs : 00465 martin van de waterlaar 
14de prijs : 00843 dhr schoormans 
15de prijs : 00312 sylvia van de burght  
16de prijs : 00208 b. hulsman 
17de prijs : 00841 dhr schoormans 
18de prijs:  00891 d. van de molen 
19de prijs : 00871 anneke prins 
20ste prijs : 00592 ingrid 
21ste prijs : 00160 petra van de veen 
22ste prijs : 00521 greetje hagebeuk 
23ste prijs : 00898 bep zaaier 
24ste prijs : 00956 jannie selles 
25ste prijs:  00852 marjolein vinke  
26ste prijs : 00763 fam borger 
27ste prijs : 00897 h. van de vegt 
28ste prijs : 00492 mirjam van de werfhorst 
29ste prijs : 00277 fam. aarten  
30ste prijs : 00771 g. gorter  
31ste prijs : 00607 esther sinnema 
32ste prijs : 00320 yvonne westerhout 
33ste prijs : 00388 fam. selle 
34ste prijs:  00780 gerlinda plette  
35ste prijs : 00873 ? 
36 tm 39ste  prijs : lot : 00641 n. zijlstra 
                             lot : 00972 t. ten hove 
                             lot : 00476 fa. Ramaker 
                             lot : 00866 ? 
40ste prijs : 00801 g. ramaker 
41ste prijs : 00712 eric van oene  
42ste prijs : 00581 lisa van de meulen 

43ste prijs : 00605 Petra Oosterhoff 

Iedereen van Harte Gefeliciteerd met uw prijs! En natuurlijk alle sponsoren Hartelijk Dank voor de mooie 
prijzen. 

 LET OP !!! heeft u uw prijs nog niet ontvangen dan kunt u deze bij ons komen ophalen op de manege, binnen 
de openingstijden,  met uw deel van het lot. 


