Programma Jaarevenement 2022
Overijssel
9 – 10 – 11 September
Aanmelden door het inschrijvingsformulier vóór 1 augustus ingevuld retour te mailen
naar Wim Tolkamp: wrt@wrtolkamp.nl
Aanmelding voor een deel van het programma is mogelijk.
Adler nog niet klaar? Net zo welkom met een andere klassieker of zonder!

Organisatie door Evenementencommissie
Contact: Jan Kampman (0031) (0) 6 53533599 / John Leliveld (0031) (0) 6 34392822

Plaats van samenkomst:

Hotel Inn Salland
Zwolsestraat 63D
8101 AB Raalte
Tel: (0031) (0) 572 353552
https://hotelinnsalland.nl
info@hotelinnsalland.nl

Voertuigstalling: Bij het hotel, motorfietsen in boxen en op de binnenplaats.

PROGRAMMA
Vrijdag
Vanaf 15:00

Welkomst en inschrijving, de koffie staat klaar

16:00~17:00

Korte toerrit of bezoek aan nabijgelegen museum, afhankelijk
van het weer

Vanaf 19:00

Borrel en uitgebreid buffet bij Hotel Inn Salland

Zaterdag
08:30

Koffie en inschrijving voor diegenen die op zaterdag komen

08:30

Officiële opening van het jaarevenement en rijdersbespreking

09:00

Start toerrit auto’s en (alle) motorfietsen
(Na de lunch splitst de groep zich op in tweeën, een groep met
de auto’s en lichte motorfietsen en een groep met de overige
motorfietsen)
We rijden een rit door het Sallandse landschap met
tussendoor bezoekjes bij interessante gelegenheden. De
toerrit is inclusief een bezoek aan een interessante locatie
verzorgd met lunch.

19:00

Aperitief en barbecue buffet bij Hotel Inn Salland

Zondag
11:00

Bezoek aan een nabijgelegen kasteel.

12:00

Afsluiting met uitreiking van de herinnering.

Overnachtingsgelegenheden in de omgeving:

Hotel Inn Salland
Hotel Inn Salland biedt kamers aan onder vermelding van Adler Club Nederland:
•
•

€ 320,00 per kamer voor twee nachten met twee gasten inclusief ontbijt,
buffet op vrijdag en barbecue buffet op zaterdag.
€ 220,00 per kamer voor twee nachten met één gast inclusief ontbijt, buffet
op vrijdag en barbecue buffet op zaterdag.
Tel: (0031) (0) 572 353552
info@hotelinnsalland.nl

Hotel De Zwaan (1,4km afstand van Hotel Inn Salland)
Kerkstraat 2 / 8102 EA / Raalte
Tel: (0031) (0) 572 363738
info@hoteldezwaan.com

Mini Camping De Zwerver (4,8km afstand van Hotel Inn Salland)
Nieuwe Deventerweg 32 / 8101 PL / Raalte
Tel: (0031) (0) 6 29268221 (bellen na 18:00u)
https://zwerver-raalte.nl

Mini Camping De Joxhorst (4,9km afstand van Hotel Inn Salland)
Ramelerdijk 7 / 8107 AZ / Broekland
Tel: (0031) (0) 572 361156
dejoxhorst@live.nl

Camping De Marsbelte (9,8km afstand van Hotel Inn Salland)
Velsdijk 14 / 8124 PP / Wesepe
Tel: (0031) (0) 570 531733
info@demarsbelte.nl

Bed & Breakfast Masseus (1,7km afstand van Hotel Inn Salland)
Brinkerstraat 7 / 8102 EE / Raalte
Tel: (0031) (0) 572 353020
riet.masseus@gmail.com

Bed & Breakfast De Velner (4,2km afstand van Hotel Inn Salland)
Velnerweg 1A / 8131 RM / Wijhe
Tel: (0031) (0) 572 351674
ciliakk@develner.nl

Bed & Breakfast Gastenverblijf Pleegste (4,7km afstand van Hotel Inn Salland)
Hofmeijersweg 13 / 8102 PB / Raalte
Tel: (0031) (0) 6 34146555
leniemachiels@hotmail.com

Reserveer zo spoedig mogelijk!
Wend je bij vragen tot de evenementencommissie.

*Ontbijt, indien hiervoor ingeschreven en betaald, op zaterdag- en zondagochtend
vanaf 08:00 uur bij Hotel Inn Salland.

Terugbetaling deelnamekosten bij verhindering door overmacht:
Tot 2 weken voor het evenement onder aftrek van € 10,00 administratiekosten.
Daarna afhankelijk van de aangegane verplichtingen.

Organisatoren en Bestuur begroeten naast de bekende
gezichten natuurlijk ook graag nieuwe deelnemers! Wees
niet alleen lid, maar sluit je op die manier aan bij de Adler
vriendenclub (die ook dit jaar weer internationaal zal zijn)
en mis dit evenement niet!

