
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.
 

http://remplek.nl/mzch-twente-allroad


waar ook alle informatie staat over het treffen. In principe wordt 

Wintertreffen 2023

Jaren hadden we ons wintertreffen in Lieren tot dat de camping werd verkocht en ook corona 
kwam.
Dus gingen Egbert en ik op zoek naar een nieuwe locatie. 
Er zijn genoeg wintercampings, maar dat viel nog niet direct mee. 
Sommige willen geen groepen, bij een andere heb je weer een groen brevet nodig (natuurcamping). 
Ook waren de prijzen vaak veel hoger dan wij gewend waren. 
Ineens dacht ik terug aan het moment dat er op Facebook twee en een half jaar terug een 
werkplaatshandboek van MZ gratis af te halen was in Nieuwlande. 
Daar toog ik dus heen met de motor, in de tas een fles wijn als dank. 
Op een veld naast hun huis zag ik enkele campers staan. 
Het bleek dat Henk en Ria Boon daar een camperplaats hebben met de naam De Bonenstee. 
Heb contact opgenomen en een afspraak gemaakt. 
Bakje koffie, verhalen van vroeger en de locatie bekeken. 
Henk liet me ook hun Guzzi verzameling zien. 
Henk en Ria zijn fanatieke motorrijders hun leven lang al. 
Vroeger heeft Henk ook de internationale FIM Rally in Assen georganiseerd na eerst in 1974 de 
Fim Rally in Roemenie te hebben bezocht. 
Wij zijn daar welkom, in de winter zijn er ook geen andere gasten. 
De Bonenstee ligt tussen Nieuwlande en de Krim. 
Het is een mooi veld gelegen naast hun huis en direct grenzend aan een natuurgebied. 
Aan hun huis is het nieuwe sanitair gebouwd. 
Vuurkorven kunnen maar we moeten wel onze eigen spullen en hout meenemen. De kosten zijn 
€8,00 + 1,50 per dag aan toeristen belasting. Het treffen is op 20, 21 en 22 januari. 
Op internet kun je ook alle informatie vinden onder www.debonenstee.nl
Het is te vinden op Brugstraat 85a Nieuwlande.

Gerard Meiberg


