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Motorbeurs Utrecht 2019

Toer Toggt 2019
SMvG is druk bezig met de voorbereiding van de Motorbeurs Utrecht. Op de stand o.a.
de wereldberoemde Yamaha van de Poortenaars. Tevens zijn aanwezig een
aangepaste lesmotor en de Body-Check©. Een aantal leden zijn alle dagen present om
uitleg te geven over motorrijden met een beperking. U kunt ons bezoeken in Utrecht, hal
12 stand 63.

Nog even en de gebruikelijke Toer Toggt staat
weer op de kalender. Mocht je je nog niet
aangemeld hebben wees er snel bij, want vol =
vol. Er zijn nog maar enkele plaatsen
beschikbaar.

Tot ziens op de beurs

Kijk hier voor verdere info.

Goede Doelenrit Honda Deauville Club 2018
Op 10-06-2018 hebben we de HDC Goede Doelenrit gereden welke dit jaar in het teken stond van de Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten
(SMvG), een mooi goed doel…..of niet?
Even een kort verslag van de dag…. Welke begint met het verzamelen van alle deelnemers op de startlocatie bij Woning Stichting Woensdrecht
in Hoogerheide (NB). Een voor een komen de deelnemers binnen waaronder ook enkele vertegenwoordigers van de Stichting SMvG. Aan
sommige is duidelijk te zien welke handicap ze hebben. Bij andere is dat minder duidelijk. Als een van de deelnemers binnen komt lopen, lijkt er
niets aan de hand, maar ook deze persoon rijdt op een aangepaste motor. Het missen van een deel van het onderbeen maakt het noodzakelijk
dat de motor hiervoor aangepast is.
Lees hier verder
Sponsorrit 2019

Goede Doelen

Noteer alvast de datum van de SMvG
Sponsorrit 2019 in je agenda, deze wordt
gehouden op 15 Juni. Houd onze website in
de gaten. Meer info volgt binnenkort.

Bij MotoPort staat het onderwerp
“maatschappelijk verantwoord
ondernemen” al jaren op de agenda
en binnen de mogelijkheden zorgen
we ervoor dat elke vestiging van
MotoPort hier zijn steentje aan
bijdraagt. Kijk hier

Goed besteed
Met het geld dat de SMvG ontvangt van donaties
en schenkingen hebben we een nieuwe
beursstand gekocht om ons nog beter te
presenteren op evenementen. Kom de nieuwe
stand bekijken op de Motorbeurs Utrecht.

Motorrijden met een beperking wordt mogelijk gemaakt door:
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