
    MZCH activiteitenkalender 2023
• 17-19 maart: Twente Allroad, Enter
• 14-16 april: Voorjaarstreffen/ledenvergadering, Het Bosland in Zelhem
• 27 april: King Willemrit, Kedichem
• 18-21 mei: Oostbloktreffen, Yntemapolder 4, 8611 JS Gaastmeer
• 28 mei - 17 juni: Frankrijk-tocht
• 8-11 juni: Bockhorn, camping bij zwembad Bockhorn aan de Urwald Strasse
• 20-23 juli: Graanrepubliektreffen, camping Nieuweschans
• 6-8 oktober: Vallende blaadjes treffen met Jawa club, Mini camping De Zwerver, Nieuwe 

Deventerweg 32, 8101 PL Raalte.

Voor details, zie hieronderk plaa

Twente Allroad 2023 
Voor de 3e keer wordt het "MZCH Twente Allroad" treffen gehouden in het weekend van 
de 3e zaterdag in maart (17 - 19 maart). Er kan op de zaterdag zowel een allroad rit (86 km 
met zoveel mogelijk zandwegen) worden gedaan, als een wegrit (136 km landelijk asfalt). 

Er kan vrijdag t/m zondag worden gekampeerd op camping De Notenwei bij Enter, dat een 
mooie kantine als binnen onderkomen heeft. Hier is ook het vertrekpunt van de ritten op 
zaterdag 11:00. De ritten zijn beide als GPX te downloaden op "

remplek.nl/mzch-twente-allroad"waar ook alle informatie staat over het treffen. 

In principe wordt gezamenlijk gestart op zaterdag 11:00, maar als deelnemers de rit in hun 
navigatie hebben, kan dit handig zijn bij het uit elkaar vallen van de groep. 

Halverwege komen beide ritten samen op een pauze-plek, alwaar soep en broodjes zullen 
worden aangeboden door de camping beheerders. De komende maanden zullen de ritten nog
worden nagereden en mogelijk op details worden aangepast, indien gewenst wegens weg-
wijzigingen. 

Download dus graag kort tevoren nog even de actuele GPX-bestanden. 

Met rokende groeten, Eelco Rem. 



Oostbloktreffen 2023

Met dank aan Henk Havinga hebben we een camping gevonden. Niet meer in het noorden 
van de provincie Friesland maar veel meer zuid-westelijk.
Toen Cor Welvaarts en ik begonnen te zoeken hadden we niet gedacht dat het zo lastig zou 
zijn om een leuke camping rond Hemelvaart te vinden die ook nog betaalbaar was. Veel 
adressen wilden helemaal geen afspraak maken omdat ze dat weekend heel veel mensen 
verwachten. En ook hebben de meeste al op dat weekend de volseizoen prijzen. 
In het weekend van de ZPPT trof ik Henk in Harskamp en hij kwam met dit idee. 
En dat kan dus.
Ik ben er ondertussen wezen kijken. Het is een veehouderij die ook een camping heeft. De 
beschikbare ruimte is meer dan voldoende en de plek is uniek aan een kanaaltje. Vanaf Heeg
er naartoe vond ik wel een belevenis. De wegen werden steeds kleiner en vanaf Gaastmeer 
was het laatste stuk een beton ree, een privé weg naar de boerderij. Voor de motor geen 
probleem als er een tegenligger is maar met een auto moet je even een km ver kijken of er al
een tegenligger onderweg is. En die beton ree zie pas als je over en smalle boogbrug bent 
gereden. Ik was met de auto dus ik keek eerst goed of er gewichtsbeperking voor de brug 
gold. Maar dat was niet het geval en de brug staat er nog; mijn auto trouwens ook (thuis).
Niet alle routeplanners kunnen een route er heen aangeven heb ik gemerkt. Dan moet je 
maar naar Gaastmeer rijden. Zo groot is dat niet. Eventueel vraag je naar het cafe bij de 
brug. Over die brug moet je en dan is het 1,5 km. Even Google Maps is ook heel 
verhelderend.
Yntemapolder 4, 8611 JS Gaastmeer

Info alle andere evenementen volgt t.z.t.


