Beste Motorrijder/ster,
In samenwerking met de Projectgroep MMvG organiseert de Stichting Mobiliteit voor
Gehandicapten in mei het jaarlijkse motorweekend. Dit jaar voor de 21e keer !
De vorige negentien afleveringen waren, zeker door de uitstekende sfeer, een doorslaand
succes. De tocht wordt georganiseerd aan het begin van het nieuwe motorseizoen, om
extra ervaring op te doen met het rijden in heuvelachtig of bergachtig gebied. Daarbij kun je
denken aan verkantingen, hellingen en afdalingen, haarspeldbochten etc.
Zodoende kun je voertuigbeheersing en verkeersinzicht vergroten tijdens deze toertocht in
België en Duitsland (Eifel en Moezel).
Naast motorrijden, staan plezier en gezelligheid voorop. Ook kunnen we allerlei
gemeenschappelijke ervaringen delen, bijvoorbeeld over het motorrijden, technische
aanpassingen aan je motor of orthese, enzovoort.
Zie voor de inhoud en kosten onder “inhoud”.
Wil je deelnemen :
1. Mail het inschrijfformulier naar : info@smvg.nl
2. Maak het deelnamebedrag : € 185,00 over op :
ING bank : IBAN NL 16 INGB0009229282
t.n.v. Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten
o.v.v. SMvG Tour Toggt©
Inschrijven voor : 15 april 2018.
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Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen, waarbij de gehandicapte motorrijder m/v
voorrang krijgt boven meerijdende familieleden of vrienden. Inschrijving gebeurt op volgorde
van binnenkomst van de inschrijfformulieren.
Na ontvangst van het formulier en het inschrijfbedrag, ontvang je per omgaande een
deelnamebevestiging met een routebeschrijving naar het vertrekpunt op
vrijdag 4 mei 2018 om 10.00 te Maastricht.
Wil je meer informatie of zijn er nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.
Kijk ook eens op www.smvg.nl of bezoek onze stand op de Motorbeurs in Utrecht,
Hal 12, stand 063. (van 22 t/m 25 februari 2018).

INHOUD
Begin
Einde

:
:

vrijdag 4 mei 2018, om 10.00 te Maastricht
zondag 6 mei 2018, om ca. 14.30

Route

:

ca. 650 km. lange route door Eifel, Ardennen en Luxemburg.
De route is uitgezet op mooie asfaltwegen en over vele “Kurvenreiche
Bergstrassen” en garanderen veel rij-plezier.
Vooraf ontvang je de route per dag, als GPX-bestand.

Groepsgrootte :

Gereden wordt in groepen van max. 8 deelnemers / motoren.

Overnachting :

In een gezellig, comfortabel hotel, in 2 - persoonskamers.
Hotelovernachting is de beide nachten op basis van halfpension.
(Ontbijt en diner zijn beide dagen in het deelname bedrag inbegrepen).

Kosten

:

Maarten Ogg
Moorveldsberg 117
6243 AX GEULLE

Euro

185,-- per persoon.

mobiel : 06-42241891
mail
: info@smvg.nl
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