Beste motorliefhebber,

Vorig jaar was mijn openingszin dat we na een jaartje van (corona)afwezigheid
weer onze jaarlijkse Toertocht Zuid-Limburg konden houden. Echter zoals jullie
weten kon die achteraf toch niet doorgaan vanwege de overstromingen in onze
regio. Velen van jullie hebben toen hun inschrijfgeld gedoneerd voor
ondersteuning van gedupeerden. Daardoor hebben we het mooie bedrag van
€ 600,- kunnen overhandigen aan onze gastvrouw en -heer van Camping de
Boskant. Zij bedanken jullie hiervoor. Laten we hopen dat het deze keer
allemaal goed gaat.
Onze Toertocht Zuid-Limburg is in basis bedoeld voor motoren van 1940 en ouder. Maar de klassiekers zijn ook
van harte welkom. Het leukste is natuurlijk als jullie je oudste motorfiets meebrengen. Want ook dit jaar is er een
prijs voor de deelnemer die met de oudst deelnemende motor onze Toertocht Zuid-Limburg helemaal uit rijdt.
De start is zoals altijd bij Camping De Boskant in Geulle. Er is een ruime gratis parkeergelegenheid voor auto,
aanhangwagen en de motoren. Zoals geschreven, het is een camping, dus je kunt er ook terecht om te kamperen.
Dit voor het geval je een dagje eerder komt of een dagje langer wilt blijven. Bel zelf even met de camping en
reserveer je plaats. De adres gegevens zijn:
Camping De Boskant,
Brommelen 60, 6243 CR Geulle.
Telefoon: 043-3641237
Als je aankomt staat er, voordat we beginnen met rijden, al een heerlijk kopje koffie met Limburgse vlaai voor je
klaar. Deze lekkernij is te verkrijgen door het inleveren van de bonnen die jullie bij het aanmelden bij de start van
ons ontvangen.
De start van de 1e motorfiets is om 11 uur. Ook nu gaan we weer door de Limburgse heuvels met zijn vele leuke
terrasjes. Geniet van de omgeving, stop eens bij een terrasje en bekijk de vele uitzichten. Ik weet natuurlijk niet
hoe rustig Corona zich zal houden, maar misschien is het meenemen van een mondkapje dan wel weer nodig.
Doe de rit op je gemak, rij rustig en geniet. Want haast is nergens voor nodig. De lunch hebben we al voor jullie
gereserveerd, dus die wacht wel. Als je goed oplet zul je op de nodige plaatsen nog wel zien dat men nog steeds
bezig is met herstelwerkzaamheden van de overstromingen van 2021. Op het moment van schrijven zijn ze er bij
de camping De Boskant in ieder geval nog niet klaar mee. Oh ja, omdat we een stukje over Belgisch grondgebied
rijden, vergeet je reisdocument niet.
Om vooraf de juiste hoeveelheid vlaai en lunches te kunnen bestellen, werken we met voorinschrijving.
Inschrijven op de dag zelf blijft mogelijk. Dan is deelnemen wel duurder omdat we door de voorinschrijvingen bij de
deelnemende horeca flink wat korting hebben gekregen. Die geldt echter niet voor de late inschrijvers.
Programma:
− Datum: zondag 7 augustus 2022.
− Voorinschrijving is mogelijk tot 30 juli 2022.
− Op de dag zelf inschrijven kan vanaf 09.30 uur.
− Vóór vertrek krijgen jullie koffie met Limburgse vlaai.
− De 1e deelnemer start om 11.00 uur.
− Er wordt individueel gereden.
− De route is uitgezet met bordjes, Rondje (=rechtsaf), Vierkant (=linksaf) en Driehoek (=rechtdoor).
− Onderweg is er een lunch voorzien.
− Er rijdt een bezemwagen mee.
Voor de harde drinkers onder onze motoren, wees gerust, ook nu regelen we op tijd om in de buurt van een
tankstation te zijn. Dit kan langs de route bij +/- 67 km. En voor de harde drinkers onder de rijders, tsja daar zijn
nou die terrasjes voor. En die zijn er genoeg.
Het formulier voor de voorinschrijving vinden jullie op onze website www.heuvelrun.nl achter de Flyer van de
Toertocht Zuid-Limburg. Verstuur het ingevulde formulier via e-mail aan: toertochtzl@gmail.com.
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Vanwege de voorinschrijvingen, svp vooraf betalen via bankrekening:
NL07 INGB 0009 237495, (BIC Code: INGBNL2A), ten name van: STG Zuidlimburgse Heuvel Run Voor Oude
Motoren, Kloosterweg 1, 6241 GA Bunde.
Dit alles onder vermelding van " deelname Toertocht 2022 ".
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling krijgen jullie een bevestiging.
De deelname kost € 19,50. Inschrijven op de dag zelf kost € 24,50. Dit alles is inclusief koffie met Limburgse vlaai
vóór de start en een lunch onderweg.
Tot zondag 7 augustus in ons mooie heuvelland.
P.s.
Bij voldoende belangstelling onder eventuele kampeerders kunnen we ook op zaterdagmiddag al een ritje maken.
Op vrijdagavond kom ik hiervoor op de camping wel even navragen wat de wensen zijn.
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