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De SMvG is druk bezig met de voorbereiding voor de motorbeurs Utrecht 2018. Op de
stand o.a. de servicebalie van Stel Orthopedie. Aanwezig zijn een aangepaste lesmotor
en de Body-Check©. Een aantal leden zijn alle dagen present om uitleg te geven over
motorrijden met een beperking. De SMvG is nog naarstig op zoek naar sponsoren voor
de motorbeurs. Mocht je ons ook willen steunen om de beurs mogelijk te maken, neem
dan contact met ons op. U kunt ons bezoeken in Utrecht, hal 12 stand 63.

Toer Toggt 2018
De Toer Toggt staat voor 2018 weer op de
kalender. Noteer alvast 4,5 en 6 Mei 2018 in je
agenda. Binnenkort meer info.

Tot ziens op de beurs

SMvG SPONSORRIT door Drenthe
Op 16 september organiseerde de SMvG een sponsor toertocht door Drenthe. Ondanks dat de weergoden niet echt mee werkten was de
opkomst overweldigend. Ruim 80 deelnemers toerden door het Drentse landschap. In Grolloo genoten we van een heerlijke lunch. Onderweg
was er een stop gepland bij de nieuwe Haarbocht tribune op het TT circuit waar uitleg over het circuit werd gegeven. Na afloop van de sponsorrit
was er een verzorgde barbecue en konden we nagenieten van een geslaagde dag. Het geheel is vastgelegd door Sjoerd Boonstra Fotografie. De
gemaakte foto's zijn op zijn site te bekijken of te bestellen.
Kijk hier voor de link

Allemaal Doorzetters

Unieke orthese van Stel Orthopedie

Tijdens de sponsorrit door Drenthe
was ook een verslaggever van MotorPlus
aanwezig. In het blad is een verslag te
lezen van de tocht en interviews met een
aantal deelnemers. Lees het na in
MotorPlus nr. 23

Dat Stel Orthopedie motor/fiets
prothese/ortheses maakt is al lang
bekend bij veel mensen.
Onlangs maakte het bedrijf
een orthese voor een pony.
Wat een top actie.

Motorrijden met een beperking wordt mogelijk gemaakt door:
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