
    MZCH activiteitenkalender 2022
• 15-18 september: Amelandtreffen, Buren
• 18 september: King Willemrit, Kedichem
• 21-23 oktober: Vallende Blaadjes Treffen i.s.m. de Jawa club, Raalte

Voor details, zie hieronderk plaats voor ongeveer 10 a 12 tenten dus overnachten is 
beperkt mogelijk.

15 – 18 september: 4e Ameland Treffen
15 SEP. OM 07:00 - 18 SEP. OM 14:00
Het 4e MZ Club Holland treffen op Ameland op camping Kiekduun.
Inschrijven niet nodig! Het Oostveld is gereserveerd voor MZCH.

The 4rd MZ Club Holland meeting on campsite the Kiekduun on the isle of Ameland NL.

Das 4e MZ Club Holland MZ treffen auf Camping de Kiekduun aufs Insel Ameland.

VALLENDE BLAADJES TREFFEN 2022 met toertocht door landelijk Salland…
…. voor MZ Club Holland én de Jawa / CZ club! Net als vorig jaar zijn leden van beide 
clubs van harte welkom.                                                                                                           

Onze kampeerplek bevindt zich zoals vorige jaren centraal in Salland, vlak bij Raalte.          
Vanaf deze plek is er op zaterdag een toertocht over landelijke weggetjes.                          
Misschien zijn er mensen die niet kamperen maar wel aan de toertocht willen meedoen, 
ook zij zijn van harte welkom!                                                                                                   

DATUM: 21-22-23 oktober. Vanaf vrijdag 13:00 uur kunnen we op de camping terecht.

PLAATS van het treffen is minicamping De Zwerver, Nieuwe Deventerweg 32,              
8101 PL Raalte.        Let op de MZ- en Jawa-vlaggen bij de toegang tot het terrein.              
Voor een indruk van het terrein kun je kijken op www.zwerver-raalte.nl. 

http://www.zwerver-raalte.nl/


Het is een kleinschalige camping met voldoende begroeiing en dergelijke.                            
Er is ruim sanitair met warme douches. Ook staan tot onze beschikking: elektriciteit, 
koelkast, vriezer, waterkoker, koffiezetapparaat, en zelfs een wasmachine en droger. Plus 
er staan een aantal picknick-tafels.                                                                                          
Het gebruikelijke vreugdevuur zal niet ontbreken. We zetten enkele vuurkorven bij elkaar en
er is genoeg hout beschikbaar. Bij slecht weer stelt de eigenaar een binnenruimte ter 
beschikking.

Voor mensen die liever niet zelf willen koken zijn er diverse eetgelegenheden in de buurt. 
Op een kilometer van de camping is er een wegrestaurant. Maar lekkerder eten kun je in 
het centrum. Er is een prima Turks en Chinees restaurant.                                                     
Vorig jaar hebben we op de vrijdagavond gezamenlijk gebruik gemaakt van het buffet bij 
de Chinees. Dat is heel goed bevallen! Wil je dit jaar op vrijdagavond meedoen: mail me 
dan uiterlijk op dinsdag vóór het treffen. Dan zorg ik voor de reservering.

De TOERTOCHT start zaterdag om 11:30 uur precies.  Wanneer je niet kampeert maar 
wel met de toertocht meedoet: welkom, maar zorg dat je op tijd bent.                                    
Dit jaar is het thema van de toertocht: Door het hart van Salland!                                        
De route verloopt wat meer dan de vorige jaren over onverharde, maar goed berijdbare 
gravelwegen zowel door dicht bos met veel vallende blaadjes als over boerenerven en door
stille dorpen. We rijden in rustig tempo, de route is dus ook geschikt voor 125 cc-tjes.          
De rit beslaat ongeveer 85 km. Ongeveer halverwege houden we een lunch- en koffiestop.  
Op speciaal verzoek bezoeken we ook een biologisch varkensbedrijf. Met een beetje geluk 
zien we varkens relaxen in het modderbad.                                                                             
Deelname aan de rit is op eigen risico. Zorg dat je motor in orde is, en WA-verzekerd. Zorg 
ook voor een geldig rijbewijs. En natuurlijk: een volle tank!                                                  

CORONA: Check vlak voor vertrek nog even  www.MZCH.nl en de facebookpagina. Het is 
nu nog moeilijk te voorspellen, maar bij een eventuele nieuwe lockdown kunnen het treffen 
en de toertocht moeten worden afgelast.

Voor meer informatie kun je bij mij terecht, 06 4472 4083 of jdenbiggelaar@gmail.com.

Jan den Biggelaar
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http://www.MZCH.nl/

