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Nieuwsbulletin 2020 - 02      02 februari 2020 

 

Beste Meerrieders, 

Volgende maand is de eerste toerrit van 2020! 

In deze nieuwsbrief veel informatie, onder andere over de lopende enquête, de Vietnam lezing, onze 

weekendtrip in mei (inschrijving is gesloten) én de meerdaagse. Op de laatste pagina de toerkalender 2020.  

 

O ja, we zoeken nog voorrijders (what’s new…) 

 

Enquête: 

Al veel leden hebben onze enquête ingevuld, DANK daarvoor. Hoe meer mensen de vragen beantwoorden, 

het kost je maar een paar minuten, des te beter we rekening kunnen houden met de wensen. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
http://meerrieders.nl/enquete/index.php
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Vietnam lezing 

Op de kalender staat de Vietnam lezing, heb jij je al opgegeven? 

Om de kosten – baten in balans te krijgen zijn 30 aanmeldingen nodig maar zover zijn we nog niet. 

Was je er nog niet aan toe gekomen om je op te geven? DOE HET NU! 

 

Op donderdag 12 maart zal Wiebe Biesma 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 uiterlijk 15 februari op met een mail naar 

TEAC@meerrieders.nl. 

 

 

Weekendtrip 8 tot en met 10 mei 

Wat een belangstelling! Er hebben zich 15 leden aangemeld voor deze trip, prachtig. 

Logisch want het belooft weer een mooie weekendtrip te worden. We gaan de boeking doorgeven aan Hotel 

Corsten in Heinsberg. Kijk ook op www.Hotel-Corsten.de 

 

Hieronder zie je een overzichtje van de deelnemers. De deelnemers worden de komende tijd verder 

geïnformeerd over alle wetenwaardigheden. 

We boeken op basis van halfpension (logies – ontbijt – diner). De kosten hiervoor zijn per persoon: 

 Tweepersoonskamer € 74,00 per nacht, totaal dus € 148,00 

 Eenpersoonskamer € 88,50 per nacht, totaal dus € 177,00 

 

Lunches, drankjes e.d. zijn hierin niet inbegrepen, deze  dien je onderweg / in het hotel zelf af te rekenen. 

 

Bij deze het verzoek om je eigen bijdrage voor 1 april aan de club over te maken. 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
https://grootheerenveen.nl/events/lezing-motorreizen-noord-vietnam/
mailto:TEAC@meerrieders.nl
http://www.hotel-corsten.de/
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Deelnemers: 

 

NAAM

1-PERSOONS 2-PERSOONS

GEERT DE RUITER 1

RICK ROELOFS 1

RONALD OFFRINGA 1

EVERT PLUIM 1

EDDY VAN WELT 1

BERLA BAKKER 1

GEERT GREVING 1

JAAP SCHIPPER 1

JOUKJE SCHIPPER o.v. 1

MARCK KUIKEN 1

ROELOF KREGEL 1

NIELS BUSZ 1

KARIN VOS 1

ANNELIES GREVEN 1

ROELF VAN VEEN 1

TYPE KAMER

 
 

Wordt vervolgd. 

 

Meerdaagse 2 tot en met 6 september 

De voorbereidingen zijn in volle gang, het reisdoel is het SAUERLAND. 

 

We hebben een optie genomen op het Gasthof Grevenstein in Sauerland (www.motorhotelsauerland.nl). Het 

betreft een zeer goed aangeschreven (motor)hotel van Nederlandse eigenaren. Het ligt in het centraal 

gelegen Grevenstein (288 km vanaf Zuidlaren) en is daarmee een mooie uitvalsbasis voor onze meerdaagse. 

We hebben tot 15 februari een optie op maximaal 33 slaapplaatsenop basis van half pension (overnachting, 

ontbijt en 3 gangen diner). 

De laatste avond zal er een grillavond georganiseerd worden. 

 

De slaapplaatsen zijn onderverdeeld in 9 tweepersoons- en 1 vierpersoonskamer in het hotel, en 4 

tweepersoons- en 1 driepersoonskamer in het naastgelegen appartement (80 m verderop). 

Er is een beperkte mogelijkheid tot éénpersoonskamers, tegen een totale meerprijs van € 38,- p.p. 

 

Gezien de voorbereidingstijd én de optie op het hotel het verzoek je op te geven voor 15 februari 

aanstaande. 

 

http://www.meerrieders.nl/
http://www.motorhotelsauerland.nl/
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De kosten: 

Uiteraard een belangrijk onderdeel voor iedereen. Na overleg met het hotel komen we tot de volgende 

gebudgetteerde kosten per persoon voor vier overnachtingen op basis van halfpension, inclusief dagelijkse 

lunches en een koffiestop per dag. Drankjes ’s-avonds, bij het eten en daarna, zijn hierin niet meegenomen 

en betaal je zelf nog ter plaatse! 

Tweepersoonskamer per persoon € 335,00 

Eenpersoonskamer per persoon € 375,00 

 

In verband met een aanbetaling die we moeten doen aan het hotel verzoeken we de deelnemers om alvast 

een bedrag van € 100,00 over te maken aan de club voor 15 februari aanstaande. 

Het resterende bedrag ontvangen we dan graag uiterlijk 30 juni van je. 

 

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 toercommissie, 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 over 

te maken.  

 

Financiën 2019 

De penningmeester heeft de financiële verantwoording van 2019 gereed. Binnenkort ontvang je, na 

goedkeuring door de kascommissie (Berla en Lambert) op 27 februari, de verantwoording. 

 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
mailto:penningmeester@meerrieders.nl
mailto:TEAC@meerrieders.nl
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meerrieders.nl/
mailto:Penningmeester@Meerrieders.nl
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Kalender 2020 

 

Datum Activiteit Opmerkingen
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.)

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.

 
 
 

http://www.meerrieders.nl/

