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De Stichting Zuidlimburgse Heuvel Run voor Oude Motoren heeft als doel een treffen te 

organiseren bestemd voor oude motorrijwielen gebouwd vóór 1966. 
 

We willen jullie in 2012 weer allen van harte uitnodigen om deel te nemen aan de 
 

10e Internationale Zuidlimburgse Heuvel Run 
 

Gedurende dit treffen kunnen jullie 3 tot 5 dagen genieten van onze mooie Limburgse omgeving. 
Op vrijdag houden wij onze traditionele verrassingstocht 

en 
op zaterdag en zondag worden twee schitterende tourtochten gehouden. 

 

Het treffen zal zoals altijd plaatsvinden op basis van een kampeerweekend. 
Jullie zijn ook nu weer van harte welkom op het terrein van: 

Voetbalclub R.K.U.V.C. Ulestraten 
Langs de Gewannen (6235 NV) 

Ulestraten (gemeente Meerssen) 

Tel. 043-3642545 

Programma:     Limburg - Nederland 
 

Donderdag 7 juni 2012 zijn jullie vanaf 12.00 uur welkom op ons campingterrein bij voetbalvereniging 
R.K.U.V.C.. Na het opzetten van het kampement worden de motorrijwielen en hun berijders op informele wijze 
aan elkaar voorgesteld. 
 

Vrijdag 8 juni 2012 start het officiële programma. Om 10.00 uur vertrek vanaf de camping naar Maastricht.  

Prachtige wandeling onder begeleiding door Maastricht. Vervoer per trein op eigen kosten. (we zijn op tijd 
terug voor deelname aan de verrassingstocht.) Op de camping krijgt U een flyer met meer informatie. 

Om 15.00 uur is er voor de liefhebbers weer een verrassingstocht. Waar naar toe, blijft zoals altijd weer 
geheim. Vanaf 16.30 uur kunnen jullie bij het inschrijfbureau terecht voor het afhalen van al jullie inschrijvingen. 
’s Avonds praten we gezellig over mens en machine begeleid door lekkere muziek. 

 

Zaterdag 9 juni 2012 wordt (na het ontbijt van 08.00 u – 09.30 u) door het internationale heuvelland van onze 

grensstreek een tourtocht verreden. De 1e groep start om 10.00 uur waarna elke 15 minuten een nieuwe 
groep zal vertrekken. Onderweg zal op interessante plaatsen worden gestopt voor een natje en een droogje 
voor mens en machine (lunch wordt verstrekt). Er wordt volgens het Follow-Up systeem gereden. 's Avonds 
kunnen jullie van een maaltijd gebruik maken waarna een gezellig samenzijn plaatsvindt in de kantine inclusief 
een tombola met schitterende prijzen!! 

 

Zondag 10 juni 2012 wordt (na het ontbijt van 08.00 u – 09.30 u) een rondrit verreden door Nederlands– en 

Belgisch Limburg.(lunch wordt verstrekt). De 1
e
 rijder start om 11.00 uur. Afloop van de rit ± 15.00 u. 

 

Deelname aan dit treffen, gekenmerkt door het heuvelachtige gebied en het gemoedelijk karakter van zijn 
bewoners, is van harte aan te bevelen. Voor een impressie van andere jaren en activiteiten, kijk op:  

http://zuidlimburgse-heuvelrun1.magix.net/  
         INFORMATIE:  

Nico Mans                  043-3642146 (na 18.00 uur) 
Bert Kreuwels             043-3632551 (na 18.00 uur) 

 

Deelname is alleen mogelijk door middel van voorinschrijving. 

Inschrijfsecretariaat 
Marina Pex 

Kloosterweg 1 
6241 GA Bunde (NL) 

tel: 043 - 3649713 
giro nr.: 9237495 

IBAN Code: NL56 PSTB 0009 
237495 

BIC Code: PSTBNL21 
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    Het voetbalterrein van R.K.U.V.C. ligt in Ulestraten, noordoostelijk van Maastricht. 
 

Komende vanuit het NOORDEN volgt men de A2 in de richting van Maastricht. Bij afrit 50 verlaat U de A2 (Bord: 
Maastricht Aachen  / Ulestraten / Geulle). Aan het einde van de afrit gaat U linksaf (Borden: Eindhoven (A2) 74 / 
Ulestraten 5 / Maastricht Aachen ). Bij de volgende verkeerslichten gaat U rechtsaf (Borden: Maastricht Aachen  / 
Ulestraten 5). Na 3.300 meter rijdt U linksaf de Nieuwe Vliekerweg in (Bord: Ulestraten 2). Na 1.500 meter, einde weg, 
rijdt U linksaf de St. Catharinastraat in (Bord: Schimmert 4 / Valkenburg 10). Na 1.000 meter rijdt U linksaf Langs de 
Gewannen in (Bord: Beek 5 / Geleen 9) en meteen weer rechts in de richting van het Shell tankstation. Na 300 meter 
rijdt U rechts ons campingterrein op bij voetbalclub R.K.U.V.C. (2

e
 poort). 

 

Komende vanuit ZUIDELIJKE RICHTING BELGIE – LUIK  volgt men de A2 richting Maastricht. In Maastricht blijft U de 
A2 volgen (Borden: Eindhoven / Heerlen / Aken). Na het 6

e
 verkeerslicht blijft U rechtdoor rijden (Borden: Aken / 

Eindhoven). Bij het knooppunt Kruisdonk, rechts aanhouden (Borden: Eindhoven / Amsterdam). Bij afrit 50 verlaat U 

de A2 (Borden:Maastricht-Aachen / Ulestraten / Geulle / Beek). Aan het einde van de afrit rijdt U bij de 
verkeerslichten rechtdoor (Borden: Maastricht-Aachen / Ulestraten). Na 3.300 meter rijdt U linksaf de Nieuwe 
Vliekerweg in (Bord: Ulestraten 2). Na 1.500 meter, einde weg, rijdt U linksaf de St. Catharinastraat in (Bord: 
Schimmert 4 / Valkenburg 10). Na 1.000 meter rijdt U linksaf Langs de Gewannen in (Bord: Beek 5 / Geleen 9) en 
meteen weer rechts in de richting van het Shell tankstation. Na 300 meter rijdt U rechts ons campingterrein op bij 
voetbalclub R.K.U.V.C. (2

e
 poort). 

 

Komende uit ZUID-OOSTELIJKE RICHTING HEERLEN – DUITSLAND - AKEN volgt men de A76 via Heerlen tot het 
knooppunt Kerensheide. Aldaar rechts aanhouden (Bord: Stein / Eindhoven / Maastricht / A2 / ).  
Op het knooppunt Kerensheide moet U de borden: Maastricht / A2 /  volgen. Na het verlaten van het knooppunt rijdt 
U de A2 op (Bord: Maastricht 17 / Luik 43 / A2 / ).  Bij afrit 50 verlaat U de A2 (Bord: Maastricht Aachen / 
Ulestraten / Geulle). Aan het einde van de afrit gaat U bij de verkeerslichten linksaf (Borden: Eindhoven (A2) 74 / 
Ulestraten 5 / Maastricht Aachen ). Bij de volgende verkeerslichten gaat U rechtsaf (Borden: Maastricht Aachen  / 
Ulestraten 5). Na 3.300 meter rijdt U linksaf de Nieuwe Vliekerweg in (Bord: Ulestraten 2). Na 1.500 meter, einde weg, 
rijdt U linksaf de St. Catharinastraat in (Bord: Schimmert 4 / Valkenburg 10). Na 1.000 meter rijdt U linksaf Langs de 
Gewannen in (Bord: Beek 5 / Geleen 9) en meteen weer rechts in de richting van het Shell tankstation. Na 300 meter 
rijdt U rechts ons campingterrein op bij voetbalclub R.K.U.V.C. (2

e
 poort). 

                          

Heerlen 

Aachen 

Eindhoven 

Maastricht 

Liege 

N 

A-76 

Knooppunt 

Kerensheide 

A-76 

A-2 

Afrit 50 A-2 

R.K.U.V.C

. 

N 

A2 

A2 

Basis van het 

kampeerweekend 
 

Voetbalclub R.K.U.V.C. Ulestraten 
Langs de Gewannen te Ulestraten 
Limburg – Nederland 
Tel. 043-3642545 
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Inschrijfformulier 
 

Vul de voor U van toepassing zijnde gegevens in op de achterzijde en stuur het ondertekende formulier 

 

vóór 1 juni 2011 
 

naar het inschrijfburo 

 

Zuidlimburgse Heuvel Run 
Kloosterweg 1 

6241 GA BUNDE (NL) 
 
 

Maak het totaal verschuldigde bedrag over op 

 

Postgironummer: 9237495 
 

ten name van  

STG Zuidlimburgse Heuvel Run Voor Oude Motoren 
Kloosterweg 1 

6241 GA Bunde 
 

onder vermelding van  
 

" deelname Run 2011 " 
 

Alleen tijdige betaling geldt als definitieve inschrijving. 
 

(postbank IBAN Code: NL56 PSTB 0009 237495 en BIC Code: PSTBNL21) 
 
Sluit bij het inschrijvingsformulier een aan Uzelf geadresseerde en voldoende 
gefrankeerde enveloppe (€ 0,46) bij, in verband met het bevestigen van Uw 
deelname!! 
U kunt bij de gegevens aan de ommezijde van dit formulier ook Uw e-mail 
adres invullen. Dan zorgen wij ervoor dat U middels e-mail een bevestiging 
krijgt. (Spaart U alweer een postzegel) 
 

Aanvullende info. 

Er is op het kampeerterrein GEEN elektriciteit beschikbaar. 
E-mail adres van onze stichting: heuvelrun@hotmail.com 

 

Aansprakelijkheid. 
 
De Stichting Zuidlimburgse Heuvel Run Voor Oude Motoren en zijn 
medewerkers, welke dit evenement organiseren, aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor ongevallen, waarbij personen en/of voorwerpen zijn 
betrokken van zowel deelnemers als derden. 
 
Elke deelnemer rijdt geheel op eigen risico en dient ten minste WA verzekerd te 
zijn, in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs alsmede van de voor hem of zijn 
motorrijwiel benodigde ontheffingen. 
 
De deelnemer verklaart door ondertekening van dit formulier nimmer de 
Stichting en/of zijn medewerkers aansprakelijk te zullen stellen voor enigerlei 
schade voor, tijdens of na dit treffen. 
 
 

mailto:heuvelrun@hotmail.com
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Inschrijfformulier Heuvel Run 2012  
gegevens deelnemer 

naam   :  .............................................................................................................................................  
 

voornamen  :  .............................................................................................................................................  
 

straat   :  .............................................................................................................................................  
 

postcode  :  .............................................................................................................................................  
 

woonplaats  :  .............................................................................................................................................  
 

telefoon  :  .............................................................................................................................................  
  

merk motor  :      bouwjaar  :  
 
aantal cylinders :      cylinderinhoud :  
 

 

e-mail adres  : ……………………………………………@……………………………………………………. 
(blokletters)  

datum   : ………/………………/2012 
 
handtekening : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nadere bijzonderheid betreffende de Zuidlimburgse Heuvel Run: 

Het is mogelijk om uw verblijf op het terrein van R.K.U.V.C. te verlengen. De camping is voor U ter beschikking vanaf 
donderdag 7 juni 2012 om 12.00 uur t/m dinsdag 12 juni 2012 tot 12.00 uur. Dit dient U echter van te voren aan te 
geven. De hieraan verbonden kosten bedragen € 4,00 p/p/pn. 
 
  

Onderwerp Bedrag  Aantal  Subtotaal 

Zaterdagrit: Rijder, Motor, inclusief lunch € 15,- X  =  

Zaterdagrit: Duo, inclusief lunch € 15,- X  =  

Zondagrit: Rijder, Motor, inclusief lunch  € 15,- X  =  

Zondagrit: Duo, inclusief lunch  € 15,- X  =  

Ontbijt(en) op Zaterdag €   5,- X  =  

Ontbijt(en) op Zondag €   5,- X  =  

Warme maaltijd Zaterdagavond € 15,- X  =  

Verlenging overnachting do/vr p.p.per nacht (kind < 18 jr gratis) €   4,- X  =  

Camping overnachting vr/za p.p.per nacht (kind < 18 jr gratis) €   4,- X  =  

Camping overnachting za/zo p.p.per nacht (kind < 18 jr gratis) €   4,- X  =  

Verlenging overnachting zo/ma p.p.per nacht (kind < 18 jr gratis) €   4,- X  =  

Verlenging overnachting ma/di p.p.per nacht (kind < 18 jr gratis) €   4,- X  =  

TOTAAL                                                                                                                              € 

 

Deze gegevens zorgvuldig invullen en vóór 1 juni 2012 sturen naar het inschrijfsecretariaat. 
Bij afmelden ná 1 juni vindt géén restitutie plaats. 

 

Wilt U een bevestiging van Uw inschrijving, denk dan aan: 

- de aan Uzelf geadresseerde en voldoende (€ 0,50) gefrankeerde enveloppe 

of  

- aan het invullen van Uw e-mail adres!! 
 

 
                                         Invullen secretariaat 

 
Datum binnenkomst inschrijfformulier 

 
 

 
Datum ontvangst betaling op giro 

 
 

 
Ontvangen totaalbedrag 

 
€ 

 
Giroafschrift nummer 

 
 
 

 
Aanmeld. dig. 

 
 
 

 


