MZCH activiteitenkalender 2020
28-29-30 augustus MZ Sleuteltreffen te Leerdam
In het laatste weekend van augustus willen Leo Steenks en Rene Willemsen weer een
sleuteltreffen houden, mits Corona dit mogelijk maakt.
Om die reden vragen we je ook om je vooraf aan te melden zodat we je ook kunnen
benaderen als we het op het laatste moment toch af moeten blazen.
Je bent op de vrijdag al welkom, dan kun je de tent opzetten in de tuin en we benutten
die dag om gezellig te kletsen en wat te praten over wat er de volgende dag zeker
behandeld moet worden.
Zaterdag zal Leo zijn verhaal afsteken over het hoofdonderwerp: de wielen van onze
MZ. Het gaat dan over soorten velgen, spaken, soorten banden, coderingen op banden
en hoe je zelf banden vervangt en zelf wielen kunt balanceren.
Een ding is zeker: je gaat wijzer terug naar huis. In Leerdam zijn genoeg gelegenheden
om eten te halen of te laten brengen maar zelf een potje koken bij de tent mag altijd.
In de avond kunnen we ouderwets buiten kletsen bij een vuurkorf of als het regent
binnen in de schuur. Op zondag is het afgelopen en tijd om weer naar huis te gaan.
Adres: Laantje van Van Ieperen 16, 4142 ER Leerdam
Aanmelden: voorzittermzch@gmail.com

17-20 september MZ treffen op Ameland
Beste leden van de MZ club, de JAWA club en de Enfield club !
Van 17 tot 20 september 2020 is er het 2e MZ treffen op de waddendiamant
Ameland.
We zijn ook nu weer welkom op camping de Kiekduun in Buren.
De MZ club was de 1e motorclub in de historie van de camping die werd toegelaten, dit
na jarenlange onderhandelingen.. en we vielen blijkbaar dusdanig mee dat we nog een
keertje mogen komen !
Op de camping hebben hier een eigen veldje toegewezen gekregen en dat heet zeer
toepasselijk.. het Oostveld.
Voor kamperen hoef je je niet in te schrijven, er is plek zat.
Mocht je een 4 persoons trekkershut of een stacaravan willen dan kun je dit zelf regelen
met de camping.
Je kunt ook langer op de camping blijven, neem in dat geval even contact op met de
camping.
Ook nog even belangrijk: huisdieren worden NIET toegelaten op de camping, dit in
verband met de fazanten en de konijnen die op de camping rondhuppelen.
De overtocht kost retour 16,45 euro per persoon, een motor kost 26,60 euro.
Kom je met een ZIJSPAN, boek de overtocht dan zeker van te voren, dan betaal je het
motor tarief, de veerdienst kent geen zijspan tarief !
Op de 1e editie waren er mensen met een zijspan die niet gereserveerd hadden en zij
betaalden toen opeens een hoger tarief dan het motortarief.
Houdt de website van Wagenborg (https://www.wpd.nl) goed in de gaten omtrent de
nieuwste virusupdates, want dat veranderd sneller als het Amelandse weer.

Op Ameland zelf is genoeg te doen, de camping is dichtbij het Noordzeestrand.
Als het weer en het getij mee zit kunnen we een tocht met een trekker over het strand
maken.
De vuurtoren kan beklommen worden, en er is een prachtig nostalgisch museum.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar tweetakt.mz@gmail.com

27 september 2020 de KING WILLEM RIT 2020
De deelname is gratis, de tocht is 100 km door het land van Maas en Waal.
Onderweg is er een lunchstop, ook is er een bezemwagen.
De start is om 10.30 bij Hotel Aan de Linge in Kedichem, 4247 EE, Lingedijk 2.
Deelnemers die met een auto komen, s.v.p. in het dorp parkeren in de Kerkstraat,
dit is op 300 meter van het hotel.
S.v.p. van te voren aanmelden i.v.m. bespreken lunchlocatie.
Info: Peter de Koster, 06-12946129.

