Nieuwsbrief Toertocht “Rit naar de Gladiolen”, versie 6 augustus 2015.

Nog ruim een week en dan gaat op zondag 16 augustus de zesde versie van onze toertocht van start.
Volgens de lange termijn weersverwachting onder goede weersomstandigheden. Tijd om jullie over
enkele actuele zaken te informeren.

De route.
Door diverse omstandigheden is er heel wat gesleuteld moeten worden aan de routes maar ze zijn
nu definitief, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Ook dit jaar weer zoeken we minder
bekende wegen, weggetjes en fietspaden op. Als u al eerder heeft deelgenomen weet u dat dit ons
handelsmerk is.
Tussen Sittard, Fitland Sportcentrum (start en finish) als meest noordelijke punt en Simpelveld als
meest zuidelijke punt, zijn twee routes van ca 130 km. en ca 100 km. uitgezet. De lange route telt 30
beklimmingen, in totaal circa 1430 hoogtemeters en de kortere route 20 beklimmingen, totaal circa
1015 hoogtemeters. Een prachtig parcours door een minder bekend deel van de provincie Limburg.
Uitdagend en bijzonder mooi. Er wordt op u gewacht door de Kapellerweg, de Windraak, de
Wanenberg,de Beukenberg, de Lindengracht, de Boomgaardsweg, de Huls, de Naanhof, de
Oliemolenweg, de Putterweg, de Hopelerweg, de Kleekampsweg, de Sweijkhuizerberg, de
Duivelsbosweg en nog enkele andere beklimmingen.
Beide routes lopen voor een groot deel parallel, het is mogelijk onderweg te switchen. Iets over de
helft, bij Brasserie/Pannenkoekenhuis Diligence, aan de rand van het Imstenraderbos, is voor alle
deelnemers de verzorgingsplaats. Daar ontvangt u een verzorgingspakket.

Kleed- en douchegelegenheid en parkeren.
In de directe nabijheid van start/finish is gelegenheid voor gratis parkeren. Let op de aanwijzingen
van onze parkeerwachters. U kunt verder gebruik maken van de gelegenheid tot omkleden en
douchen bij Fitland Sportcentrum.

Website www.wielerpromotionsittardgeleen.nl
Op deze site vindt u alle informatie over de toertocht “Rit de Gladiolen”.
Wij hopen u op 16 augustus als deelnemer aan Rit naar de Gladiolen te mogen begroeten!

