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Van het bestuur: 
Het meerijden met een door motorclub De Meerrieders georganiseerde (meerdaagse) tocht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het 
lid zelf.  De motorclub wijst iedere aansprakelijkheid af.  
Toertochten op zondagen zijn inclusief één consumptie voor vertrek plus een consumptie onderweg inclusief desgewenst een gebakje of 
vergelijkbaar en zijn als zodanig bij de jaarcontributie inbegrepen. 

 

Nieuwsbrief nummer 2019-03 
 

Nieuws van de feestcommissie: 
 
 

Reminder:  

Bezoek tentoonstelling Egbert Streuer in het Drents Museum op 3 maart. 

Op zondagmiddag 3 maart 2019 bezoeken we in clubverband de tentoonstelling Egbert Streuer        – 

Nederlands meest succesvolle motorcoureur –   in het Drents Museum in Assen.  

Aanmelden s.v.p. vòòr 1 maart 2019 via feestcommissie@meerrieders.nl 

We verzamelen op 3 maart om 14.00u bij het Drents Museum en kunnen dan tot 17.00u de expositie 

bezoeken. Uiteraard staat het eenieder vrij om op eigen gelegenheid naar Assen te gaan.  I.v.m. de 

aantrekkelijke groepskorting graag vooraf aanmelden, ook als je op eigen gelegenheid gaat. 

De entree bedraagt: 13,00 euro p.p. Maar voor groepen vanaf 10 personen betaal je slechts  10,00 

euro /p.p.  Opm.: mensen met een museumkaart hebben gratis entree. 

 

Bezoek BMW motorenfabriek Berlijn 5 en 6 juli. 

Het bezoek aan de BMW fabriek is inmiddels geregeld.  
Wie gaan er mee; (* = 1-persoonskamer; de rest deelt een kamer) 
Ronald en Tom Offringa Geert de Ruiter* Niels Busz* Eddy van Welt  
Roelof Kregel   Anjo Pelgrim  Jaap Schipper 
 
We verzoeken de deelnemers de kosten voor deze trip in mei over te maken. De totale kosten zoals 
uiteindelijke uitgave voor brandstof en teruggaaf borg worden achteraf met jullie verrekend. 
- 1 persoonskamer € 260,00 (€ 160,00 + € 100,00 borg) per deelnemer. 
- 2 persoonskamer € 230,00 (€ 130,00 + € 100,00 borg) per deelnemer. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@Meerrieders.nl
http://www.meerrieders.nl/


 30-05-1994 

MC  DE  MEERRIEDERS 

 

  30-05-2019 
   
 

  
Correspondentieadres: Ronald Offringa, Esweg 13,  9471 BH Zuidlaren, Nederland, telefoon : +31 6 2735 9100   
e-mail: info@Meerrieders.nl   website: www.meerrieders.nl        Bank: NL 60 INGB 0002 3240 30  t.n.v. MC De Mee-r-rieders 
 

Van het bestuur: 
Het meerijden met een door motorclub De Meerrieders georganiseerde (meerdaagse) tocht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het 
lid zelf.  De motorclub wijst iedere aansprakelijkheid af.  
Toertochten op zondagen zijn inclusief één consumptie voor vertrek plus een consumptie onderweg inclusief desgewenst een gebakje of 
vergelijkbaar en zijn als zodanig bij de jaarcontributie inbegrepen. 

 

Voorrrijders gezocht: 

 
Zoals je hebt kunnen zien is het programma 2019 omvangrijk en interessant! 
Echter, voor een aantal data, zie de kalender hierna, zoeken we nog voorrijders. Er zijn veel leden die 
veel werk verzetten om van 2019 een mooi motorjaar te maken. 
 
Draag ook je steentje bij en rij een keer een toerrit voor én maak kans op de trofee voor beste toerrit 
2019. Stuur even een mailtje naar feestcommissie@meerrieders.nl. 
 
 

Onze eerste toerrit op 24 maart aanstaande 
 

Op 24 maart rijden we onze eerste toerrit. We starten zoals gebruikelijk bij het Sprookjeshof in 
Zuidlaren. Voorrijder is Jan van Marum, verzamelen om 13:45 uur voor een kop koffie en we 
vertrekken om 13.00 uur. De rit duurt ongeveer 3 uur is ± 140 km lang, of kort zo je wilt….. 
 
De route verschijnt t.z.t. op onze website.  
Tip van Jan: kijk ook eens op MyRouteApp.com. Je kunt hier een account aanmaken én je kunt een 
gratis abonnement nemen! 
 
Lees voor dat je vertrekt weer even de veiligheidstips op de website!  
Veilig rijden doe je voor jezelf én je mede motorrijder. 
https://www.meerrieders.nl/toeretiquette/ 
 
 

Ledenadministratie: 
Graag maken we jullie attent op het betalen van de contributie voor 2019. De contributie voor 2019 
bedraagt € 40,00 per persoon / per jaar. 
Bijna iedereen heeft betaald, met nadruk op bijna….. Betaal even, dan kan de penningmeester ook 
weer rustig slapen. 
 

Financiële verantwoording 2018: 
In de vorige nieuwsbrief informeerde we jullie over de financiële resultaten. 
De penningmeester wil zijn administratie graag door twee leden (de kascommissie) laten 
controleren. We zoeken nog een lid die samen met Jaap de penningmeester wil controleren. 
Wil je dit doen geef je dan even op door een mail te sturen naar penningmeester@meerieders.nl. 
Alvast bedankt! 
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Meerdaagse: 

 
De meerdaagse 2019 is van maandag 2 september t.m. zondag 8 september.  
De afgelopen weken is het programma vastgesteld en hebben we recent hotelreserveringen gedaan 
in Baiersbronn, Zwartewoud, Hotel Schwanen Resort én in Ernst, Moezel, hotel Weinhaus Trauben.   
Deze hotels bezochten we al in respectievelijk 2018 en 2017. 
 
We zijn in afwachting van de bevestigingen. 
 
De groep deelnemers valt in twee delen uiteen: een groep die op 2 september vertrekt en een groep 
die op 5 september aansluit in Ernst.  

 Maandag 2 september 1e groep van Zuidlaren naar Baiersbronn, 
 Donderdag 5 september 1e groep van Baiersbronn naar Ernst, aansluiting van de 2e groep, 
 Zondag 8 september allen weer naar Zuidlaren vanuit Ernst. 

 
Zodra we de bevestigingen van de hotels hebben ontvangen, op basis van halfpension, informeren 
we jullie over de exacte kosten per deelnemer. Verwachting is dat voor de 7-daagse toer de kosten    
€ 400,00 per deelnemer zijn. Voor de groep vanaf 5 september ongeveer € 200,00. 
Ga er van uit dat je bijdrage voor 1 augustus dient te worden betaald. 
 
Voor overzicht van de deelnemers zie de volgende pagina. 
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Deelnemers: 

 
 
Tot zover deze nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
06-2735 9100 
 
Kijk op de volgende pagina voor de jaarkalender. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Evert Pluim v.a. donderdag 5 sept. eenpersoonskamer

2 Lambert de Haan v.a. donderdag 5 sept. wil donderdag voorrijden vanuit Zuidlaren

3 Friedrich Völlink v.a. donderdag 5 sept.

4 Annelies Greven v.a. donderdag 5 sept.

5 Karin Vos v.a. donderdag 5 sept.

Ronald Offringa 2 tm 6 sept eenpersoonskamer, vertrekt vrijdag 6-9

1 Jaap Schipper 2 tm 8 sept

2 Bart Bezema 2 tm 8 sept

3 Trea Uilenberg 2 tm 8 sept

4 Filip Wieringa 2 tm 8 sept

5 Roelf van Veen 2 tm 8 sept eenpersoonskamer

6 Geert de Ruiter 2 tm 8 sept eenpersoonskamer

7 Marck Kuiken 2 tm 8 sept

8 Anjo Pelgrim 2 tm 8 sept

9 Gerben Bokma 2 tm 8 sept

10 Eddy van Welt 2 tm 8 sept

11 Berla Bakker 2 tm 8 sept

12 Maarten Endeman 2 tm 8 sept reist op eigen gelegenheid heen

13 Bert Brals 2 tm 8 sept reist op eigen gelegenheid heen
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Kalender 2019 

Datum Activiteit Opmerkingen
17-jan* Lezing Dakar Rally door Geert Mulder Locatie: De Bark Westlaren

19-jan Motorbeurs Assen Gezamenlijk bezoek

03-mrt*
Tentoonstelling Egbert Streuer op 

Poleposition
Gezamenlijk bezoek

24-mrt 1ste Toertocht Jan van Marum

14-apr 2de Toertocht Voorrijder ?

11-mei* Jumping Jack TT-circuit Assen

18 t/m 19 mei*
3de Toertocht (weekendtrip naar 

Tecklenburg)
Organisator Ronald

30-mei* Jubileum dag - Toertocht + BBQ (Hemelvaart) Voorrijder Lambert

21-jun* XXL Zomer Avondrit (Longest Nightride) Voorrijder Geert de Ruiter

23-jun 4de Toertocht Voorrijder ?

05 t/m 06 jul* Bezoek BMW fabriek Berlijn

14-jul 5de Toertocht; Longest day (IJsselmeertocht) Voorrijder ?

26-jul 6de Toertocht; Avondrit Voorrijder ?

18-aug 7de Toertocht Voorrijder ?

02 t/m 08  sep Meerdaagse

22-sep 8ste Toertocht Voorrijder ?

06-okt* korte Toertocht + bezoek motormuseum Voorrijder Geert de R. / Geert G.

20-okt 9de Toertocht Voorrijder ?

03-nov* 10de Toertocht (Knobbeltocht) Organisatie Lambert / Gerben

Bekendmaking winnaar ‘Motorrit van het jaar’

Bekendmaking winnaar ‘Jubileumquiz 2019’
15-nov Motorloze toertocht; Kroegtocht
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