
MFD 2012

Hallo Maico rijders,
 
Na een jaar pauze is het eindelijk weer zover, wij willen de traditie voortzetten 
en er zal weer een MFD TREFFEN komen

Het treffen vind dit jaar plaats op een nieuwe plek, in en rondom de Tenne van de Landslagerij  
Prott in Oer-Erkenschwick.
Deze plaats ligt aan de noordwestrand van het Ruhrgebied ca. 20 KM ten noorden van Dortmund 
en ca. 5 km noordoostelijk van Recklinghausen (ten opzichte van Brubbach in het Westerwald 
ligt 0-E ongeveer 170 KM noordelijker.)
Zoals gebruikelijk worden de laatste meters naar de treffen
plaats met maicobordjes aangegeven.
(de aanreisroute is op de laatste blz. van deze aankondiging vermeld)
 
UITNODIGING VOOR HET 31e MAICO RIJDERS TREFFEN van 10-08 tot 12-08 2012

 
Het treffen zal als altijd in een gemoedelijke (maico) sfeer plaatsvinden en ook aan eten en drin-
ken is gedacht.
Omdat de Tenne bij het catering bedrijf Prott hoort moeten de meeste zaken ook daar worden af-
genomen. (door onderhandelen is men er toch in geslaagd acceptabele prijzen af te dingen)
Om verdere kosten te voorkomen word men gevraagd zelf een bord bestek en drinkbeker mee te 
brengen (zoals men dit gewend was maar ook om te voorkomen dat men dat ook nog huren moet)
Nieuw is het dat er voor de bierdrinkers een lekker pilsje van het vat zal zijn.
Omdat de etenswaren voor de ontbijten en de warme maaltijd op zaterdagavond (19.00 uur) voor-
af besteld moeten worden en ook het bestelde aantal afgenomen moet worden word er dringend 
gevraagd bij aanmelding vooruit te betalen !
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Ook op deze nieuwe plek zijn de parkeermogelijkheden voor niet Maico voertuigen auto’s en 
campers maar beperkt beschikbaar.
Daarom word gevraagd om ook type voertuig en kenteken op te geven om bij grote deelname alle 
voertuigen in de buurt van het treffen te kunnen parkeren.
Het kan voorkomen dat er na het eerste parkeren toch een moment komt dat u uw voertuig toch 
nog weer moet verzetten, daarvoor vraagt men uw begrip.
Ook op deze treffenplek moet men een doorrijroute voor hulpdiensten vrij houden.
Maar wij zouden het mooi vinden als er ook enkele Maico vrienden op de Maico aan komen rij-
den, daarvoor zijn er dan ook geen parkeerproblemen.
Overnachten kan men op twee camping geschikte grasvelden.

Op zaterdagvoormiddag is  er  een rit  waarvoor men voorzichtigheidshalve  de route op papier 
krijgt uitgereikt. (denk a.u.b. aan geschikte hulpmiddelen om deze goed leesbaar op uw maico te 
bevestigen) (route rol tanktas) deze rit kan men individueel of in zelf af te spreken groepjes rij-
den, er zal dus geen voorrijder zijn.
 
OP VRIJDAG 10 AUGUSTUS ZIJN JULLIE WELKOM BIJ DE TENNE VAN DE FAMILIE 
PROTT VANAF 16.00 UUR
 
AANMELDEN A.U.B.  VOOR 1 AUGUSTUS 2012 bij:  Volker  Zogler,  Am Kippgarten  28, 
45739 Oer Erkenschwick of mail naar monika.seewald @t-online.de Begrijp wel dat de aanmel-
ding alleen geldig is wanneer voor 01-08-2012 uw deelnamegeld is overgemaakt op banknummer 
 
Voor meer info tel: 0049-2368-54964 bij geen gehoor opname inspreken.
Indien u onderdelen wilt verkopen graag voor de tijd contact opnemen
Indien u een hotel of pensionkamer wenst dit graag zelf via internet opzoeken/boeken
Indien iemand taart of salade’s wil sponseren / meebrengen word dit graag geaccepteerd echter 
ook voor de tijd even telefonisch contact opnemen.
 
WIJ HOPEN OP GOED WEER, GROTE DEELNAME EN EEN GOEDE AANKOMST VOOR 
IEDEREEN.

GROETEN DE ORGANISATOREN
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ROUTE BESCHRIJVING

 
aankomst via de A 43 :
- afslag Recklinghausen / Herten, afslag Oer-Erkenschwick
- autobaanzubringer richting Oer-Erkenschwick volgen
- aan het eind van de zubringer bij de verkeerslichten rechtdoor de weg volgen richting Oer-Erkenschwick
- op de T kruising link afbuigen richting Datteln, na 50 Meter rechtdoor aanhouden
- bij de 5e verkeerslichten links afbuigen richting Marl
- na 300 meter rechts afbuigen richting Ahsen in de Steinrapener Weg.
- bij de volgende verkeerslichten rechtdoor richting Ahsen
- straat heet over de spoorbrug "Holtgarde"
- na ca. 1,4 km na einde bebouwde kom rechtsaf richting Landfleischerei Prott
- de veldweg volgen ca. 1.9 km tot aan huize Prott **
 
aankomst via de A 2 :
- afrit Henrichenburg / Datteln
- rechts houden richting Datteln
- na de bebouwde kom Datteln links afslaan richting Oer-Erkenschick
- op de rotonde de 1e afslag (omleidingstraat) richting Oer-Erkenschick
- bij de volgende verkeerslichtenkruising rechtdoor richting Marl
- na 300 meter rechts afslaan richting Ahsen "Steinrapener Weg"
- bij de volgende verkeerslichten rechtuit richting Ahsen
- de straat heet over de spoorbrug "Holtgarde"
- na ca. 1.4 km na de bebouwde kom rechtsafslaan richting Landfleischerei Prott
- de veldweg volgen ca. 1.9 km tot aan huize Prott" **
 
** adres Huize Prott: 45739 Oer-Erkenschwick, an der Dillenburg 80
(op de navigatie de route via Holtgarde ingeven)
 
Bij problemen onderweg naar het treffen melden op nummer 0049(0)175-6307601 of 0049(0)172-
3165395
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