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Beste Meerrieders,
Terwijl ik deze nieuwsbrief maak schijnt de zon, komen mensen weer terug van de wintersport, en worden
sommigen wat onrustig.
Hoe komt dat toch, die onrust. Nou, de accu is vol, de motor is vol getankt, alleen de bandenspanning en
verlichting nog even controleren. De laatste spinnenwebben verwijderen en we kunnen weer rijden…..
In deze nieuwsbrief veel informatie én de kalender 2020. O ja, we zoeken nog voorrijders (what’s new…)
Enquête:
De TeAC en het bestuur zijn enthousiast en we willen het graag goed doen voor al onze leden.
We willen zoveel als mogelijk rekening houden met jullie voorkeuren om van 2020, en verder kijkend naar
2021, een mooi en interessant motorjaar te maken. Jullie hulp is écht onontbeerlijk daarbij.

Om jullie wensen en ideeën te vertalen naar concrete, leuke en interessante activiteiten leggen we jullie een
paar vragen voor. Help ons en al je medeleden door een paar minuten te besteden aan het beantwoorden van
de vragen.
Volg de volgende link en meld je aan met het wachtwoord 2101.
meerrieders.nl/enquete/index.php
Aan het einde van de enquête krijg je een overzicht van je antwoorden.
Dank namens alle andere leden en van Marck, Gerben, Jaap, Jan, Lambert en Ronald!

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.
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Vietnam lezing
Met de zeer geslaagde Dakar lezing in 2019 nog vers in het geheugen is de TeAC (toer- en
activiteitencommissie) er in geslaagd opnieuw een hele interessante spreker te strikken.
Op donderdag 12 maart zal Wiebe Biesma (bij minimaal 30 aanmeldingen) gaan vertellen over zijn
motorreizen in Vietnam!
Wiebe geeft lezingen over zijn tochten door m.n. Noord Vietnam. Hij gaat daar jaarlijks naar toe en heeft
inmiddels al diverse keren vertelt over zijn belevenissen. Desgevraagd geeft hij aan dat hij vertelt met humor
en grappige anekdotes. Zo is er ook een anekdote over een huwelijksmarkt. De tijdsduur van de lezing is 2 x
ca. 1,0 uur met halverwege een korte pauze. Bij de lezing gebruik hij ca. 300 kleurige plaatjes.
Kijk ook even op https://grootheerenveen.nl/events/lezing-motorreizen-noord-vietnam/
De lezing wordt gegeven in De Bark in Westlaren. De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen naar
verwachting per persoon € 7,00 (leden) en € 9,00 (niet-leden), incl. “koek en zopie”.
Je betaalt bij binnenkomst maar geef je wel voor 31 januari op met een mail naar TEAC@meerrieders.nl

Weekendtrip 8 tot en met 10 mei
Het belooft weer een mooie weekendtrip te worden. Het plan is om op zaterdag 9 mei de Mergelland route te
rijden. Om die reden gaan we overnachten in hotel Corsten in Heinsberg (D). Heinsberg ligt iets onder
Roermond. Kijk ook op www.Hotel-Corsten.de
Op dit moment heeft het hotel van 8 t.m. 10 mei voor ons 8 tweepersoonskamers en 10 eenpersoonskamers
beschikbaar. We boeken op basis van halfpension (logies – ontbijt – diner).
De kosten hiervoor zijn per persoon:
 Tweepersoonskamer € 74,00 per nacht
 Eenpersoonskamer € 88,50 per nacht
Lunches, drankjes e.d. zijn hierin niet inbegrepen, deze dien je onderweg / in het hotel zelf af te rekenen.
Als je mee wilt met deze weekendtrip geef je dan zo spoedig mogelijk op maar in ieder geval uiterlijk 31
januari.
De aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld want de beschikbaarheid in het hotel is
onder voorbehoud. Stuur hiervoor een mailtje naar penningmeester@meerrieders.nl

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.

Motorclub De Mee(r)rieders
SINDS 1994
Correspondentieadres:
Ronald Offringa
Esweg 13
9471 BH Zuidlaren
Nederland
Bestuur:
Marck (voorzitter), Gerben (secretaris), Ronald (penningmeester).
TeAC: Jaap, Jan,Lambert, Marck

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

Meerdaagse 2 tot en met 6 september
De voorbereidingen zijn in volle gang. We kijken momenteel gericht naar hotels.
Zeker is wel dat het reisdoel het SAUERLAND is.
Het is onze opzet de kosten per persoon binnen de grens van € 300 tot € 350 te houden.
Gezien de voorbereidingstijd én beschikbaarheid van een hotel het verzoek je op te geven voor 15 februari
aanstaande.
Dus heb je zin om het Sauerland te gaan verkennen geef je dan op voor de Meerdaagse 2020!
Stuur daarvoor een mail naar penningmeester@meerrieders.nl. De aanmeldingen worden in volgorde van
ontvangst behandeld.
Gedurende het jaar krijg je natuurlijk meer gedetailleerde informatie.
Kalender 2020
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief tref je de kalender 2020 aan. Voor de tourritten zoeken we nog
voorrijders!
Als je een rit, zo nodig met hulp van de tourcommissie, wilt voorbereiden en voorrijden stuur dan een mail
naar TEAC@meerrieders.nl.
Je aanmelding is van harte welkom.

Ledenadministratie:
Met betrekking tot de contributie voor 2020; bij deze het verzoek je contributie van € 40,00 per persoon in
januari over te maken.
Financiën 2019
De penningmeester werkt aan de financiële verantwoording van 2019. Binnenkort ontvang je, na
goedkeuring door de kascommissie (Berla en Lambert) de verantwoording.
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Tot zover deze nieuwsbrief. Op de volgende pagina tref je de kalender voor 2020 aan.
Met vriendelijke groet,

Ronald Offringa
Penningmeester@Meerrieders.nl
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Kalender 2020

Datum

Activiteit

zondag 22 maart 2020

Toerrit

zondag 12 april 2020

Toerrit

vr. 8 tm zon. 10 mei 2020

Weekendtrip (3 dgn.)

zondag 24 mei 2020

Toerrit

vrijdag 19 juni 2020

Avondrit

zondag 5 juli 2020

Toerrit

zondag 26 juli 2020

Toerrit

zondag 9 augustus 2020

Toerrit

wo. 2 tm zon. 6-9-2020

Meerdaagse (5 dgn.)

Opmerkingen

zondag 27 september 2020 Toerrit
zondag 11 oktober 2020

Toerrit

zondag 1 november 2020

Toerrit

vrijdag 13 november 2020

Motorloze tocht / ALV

Het is niet uitgesloten dat er nog activiteiten worden toegevoegd aan de kalender.
Uiteraard wordt je daarover ruim van te voren geïnformeerd.
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