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Nieuwsbulletin 2018 – 02     4 maart 2018 

 

Beste Meerrieders, 

De tweede nieuwsbrief van 2018 ligt voor jullie. In deze nieuwsbrief een oproep om je te melden als 

voorrijder, leden nieuws en enige informatie over de Meerdaagse 2018.  

 

Toerkalender 2018: 

Het is bijna zover, op 25 maart hebben we onze eerste rit. Tegen die rijd ontvang je meer informatie zoals je 

gewend bent. 

 

Desalniettemin, EEN OPROEP;  

Begin dit jaar hebben we navigatie cursussen georganiseerd die goed zijn bezocht en volgens de deelnemers 

ook erg leerzaam waren. Een achterliggende gedachte was onder meer om jullie uit te dagen een rit voor te 

rijden dit jaar. Inmiddels heeft Jaap schipper de handschoen opgepakt. 

 

Wie is de volgende? Probeer wat er is geleerd ook eens in de praktijk uit en rij een keer voor. Maak 

bijvoorbeeld samen met iemand anders een leuke rit en rij deze samen voor. Natuurlijk kun je waar nodig 

hulp van de toercommissie krijgen. 

 

Laat maar weten wanneer je een keer wilt voorrijden! 

 

DATUM VOORRIJDER OPMERKING

zondag 25 maart 2018 Rene

zondag 22 april 2018 Bert

zondag 20 mei 2018 n.n.b. 1e Pinksterdag

zondag 10 juni 2018 Gerben

zondag 8 juli 2018 Jaap Schipper

woensdag 25 juli 2018 n.n.b. avondrit

zondag 12 augustus 2018 Lucanne

5-9 september 2018 toercommissie meerdaagse 2018

zondag 16 september 2018 n.n.b.

zondag 21 oktober 2018 n.n.b.

zondag 4 november 2018 Lammert

vrijdag 16 november 2018 "kroegentocht"  
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Als je bereid bent één of meer ritten uit te zetten en voor te rijden neem dan even contact op met René 

Ossentjuk (mailadres toercommissie@meerrieders.nl).  

 

Regelmatig krijgen we de vraag of een introducee een keer mag meerijden met als reden dat men mogelijk 

lid wil worden. Natuurlijk is het antwoordt JA op deze vraag.  

Immers, we kunnen nieuwe leden gebruiken. Neem dus gerust een introducee mee! 

 

Ledenadministratie: 

Per 1 januari hebben we er twee nieuwe leden bij!! 

Dat zijn Johan Laninga, hij was al eerder lid, en Egbert Rijnberg. Welkom!! 

Ingrid Roelofs heeft per 1-1-2018 haar lidmaatschap opgezegd. Dit betekent dat we momenteel 58 leden 

hebben. 

 

We hebben al aangegeven dat de contributie voor 2018 op € 35,00 per lid is gehandhaafd. 

Graag ontvangen we jullie betaling binnenkort op bovenstaande rekening. 

Alvast dank. 

 

Meerdaagse 2018; van 5 t.m. 9 september 

Zoals jullie weten zijn de voorbereidingen voor de meerdaagse al gestart. Onze optie op 15 

tweepersoonskamers en vier eenpersoonskamers is inmiddels bevestigd door het hotel. 

We hebben weer half pension (logies-ontbijt-avondeten) besproken. Kijk ook even op; 

http://www.schwanen-resort.de/en/ 

 

Het is gelukt om de kosten voor het hotel scherp te houden waardoor de eigen bijdrage € 275,00 per persoon 

blijft. Omdat we in maart onze optie moeten bevestigen aan het hotel ontvangen we je aanmelding graag 

voor 1 april aanstaande. Stuur daarvoor een mail aan ondergetekende. 

 

Je kunt er voor kiezen de eigen bijdrage in eenmaal of in twee termijnen over te maken.  

Betaal dan € 100,00 voor 1 april en € 175,00 voor 1 juli. 

 

Inmiddels hebben zich aangemeld: 
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1 Cecilia Lollinga 

2 Henk  Lollinga 

3 Geert Ruiter, de 

4 Machiel  de Vries 

5 Niels Busz 

6 Ronald Offringa 

7 Filip Wieringa 

8 Ronald Lich 

9 Jos Klok 

10 Rene Ossentjuk 

11 Evert Pluim 

12 Jaap Schipper 

13 Bart Bezema 

14 Trea Bezema 

15 Lucanne Talens 

16 Lambert de Haan 

17 Rick Roelofs 

18 Eddy van Welt 

19 Anjo Pelgrim 

20 Marck Kuiken 

 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
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