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INFORMATIE

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor de
GRENSLANDTOUR 2017. Hierbij ontvangt u de (extra)
informatie.
Datum/tijden:
•De tocht wordt gereden op zaterdag 27 mei 2017.
•We starten om 12:00 uur. Vanaf 11:00 uur verzamelen
we bij de Huifkarhoeve.
• De tocht gaat onder alle weersomstandigheden door.
Kosten:
• Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
• Kosten voor te gebruiken consumpties / maaltijden e.d. zijn voor eigen rekening.
• Indien gewenst kan in de nabije omgeving een slaapgelegenheid/camping faciliteit worden
geboden. Ook hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.
Voorwaarden deelname:
• Deelname aan deze tourtocht geschiedt geheel op en voor eigen risico.
• Deelnemers respecteren de vigerende verkeersregels en eventuele aanwijzingen van de
organisatie.
Startlocatie:
• De startlocatie is zijn de horecagelegenheden ‘de Huifkarhoeve’ / ‘Aan de Hoeve’ nabij
de Gitstappermolen, Gitstappermolenweg 1, 6063 NT Vlodrop.
• Nabij deze locatie ligt een grote parkeerplaats (gratis) voor diegenen die met de auto
komen.
• Onderdeel van de locatie is een grote openlucht speeltuin, die tegen betaling kan worden
bezocht.
• De startlocatie ligt nabij de grensovergang Wassenberg/Rothenbach.
Eten/drinken:
• Het gebruik van eigen eten/drinken op de terrassen en/of in de horecagelegenheden is niet
toegestaan.
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Overnachtingsmogelijkheden:
• Voor wie van verder komt bestaat een mogelijkheid om in de nabijheid van het startpunt te
overnachten. Daartoe zijn er meerdere opties van bed & breakfast, hotels, campings,
groepsaccommodaties. Meer info is te vinden op de site https://vvvmiddenlimburg.nl/nl/
overnachten-de-gemeente-roerdalen.
• De tour is prima te combineren met een bezoek aan het mooie Roermond en/of in
Roermond gelegen Outlet Centrum. (Op verzoek kan uw Velomobiel veilig worden gestalt).
Duur tour:
• Om deelnemers uit de Eurregio de mogelijkheid te geven om fietsend naar de startlocatie te
komen, is de starttijd op 12:00 uur vastgesteld. Tussen 11:00 en 12:00 uur verzamelen we
onder het genot van een kopje koffie.
• De tocht is ca. 65 km lang. We zullen met een gemiddelde van 25 km/u rijden. Inclusief de
pauze op de rustlocatie in Overhetfeld (D) zullen we tussen 15:30 en 16:00 uur weer op de
startlocatie arriveren.
Tour:
• De tour is circa 65 km lang en loopt over verharde (fiets)wegen. U kunt de route downloaden
via de site.
• De tour voert over autovrije en/of autoluwe wegen. Uitzondering is een stuk van ca. 500
meter in het plaatsje Elmpt. Hier is meer verkeer te verwachten.
• De tour voert dwars door Nationaal Park de Meinweg. Hier kunnen, zeker met een
Velomobiel, in de afdaling snelheden van 60 km/u en meer worden bereikt. Blijf alert op
eventuele overstekende wandelaars en/of wild!
Contact:
• Contact over de tour loopt via mailadres info@grensrijder.com
• Gedurende de 27e mei is de organisatie bereikbaar via GSM 0031654302486.

Ik wens u allen een heel plezierige tour en een veilige heen- en terugreis toe!
Met sportieve groet,
Chris Trines
info@grensrijder.com

www.grensrijder.com

Pagina 2 van 2

