De Gelderse Heuvelentocht 2018 – 3 juni
overzicht werkzaamheden vrijwilligers
Mark Ruessink –
HUISARTSENPOST ZUTPHEN e.o. 0900 200 9000
HUISARTSENPOST Zevenaar 0900-1598
Voorbereidende werkzaamheden
Op de woensdagavond voor de tocht
Pijlen sorteren/ klaarzetten
Jan B , Henk , Koos , Mark , Tom Horstink
De bakken enz. worden bij Tom Horstink Klaargezet
Op de zaterdag voor de tocht
Ophangen spandoeken en vlaggen bij sporthal
voorstel 9.00 uur????
Op de dag zelf
Uitzetten van de routes: ca 06.00 uur in overleg
Vanaf de start tot de westkant van de brug A12 bij
Westervoort.
Inrichten Verzorgingspost Velp op de dijk achter
het industrieterrein De Beemd Velp
Vanaf de westkant viaduct A12 Westervoort naar
de pauze plek op de Elterberg

Jan B , Rob

Ton H en Jan B
Koos en Vacant.
kijk effen of het in de bus past, anders karretje?
Samen afstemmen
Motoren+Auto’s: Remco & Alfred, Kees
Oostwal Motor , Frans Peelen & Auke Mos . Zelf
met elkaar afstemmen wie welk deel doet. Let
op: de pijlen ook onderling verdelen.

De 90 km vanaf de splitsing op ´t Griet tot de
samenkomst 130 en 90 bij spoorviaduct Elten
Vanaf de pauzeplek op de Elterberg tot de finish in
de sporthal

Henk Nijkamp en Rob van Woerden

Pijlen en staanders ophalen bij Tom Horstink

Staan op naam klaar

Plaatsen borden in Steenderen en weer ophalen na
afloop.
Inschrijving deelnemers 7.00 – 10.00 uur

Rob

10.00 – 16.00 uur
het opruimen van het inschrijfbureau en opvang
van finish-ers en deelnemers die de route ergens
oppakken en langs komen om te betalen.

Jos Joling en Jan Meijer en Frans vd Pavert.

Herman van Rooijen, Henny Helming, Michael
Schophaus, Mark Ruessink en Vacant. Henny neem
jij een fietspomp mee? Mark neemt Telefoon mee
2 personen blijven (in overleg, eventueel ook
assisteren achter de bar).

Controle van de route overdag
Route aan de oostzijde van de IJssel
Koos en Kees (Motor)
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Route aan de westzijde van de IJssel

Ton H en Jan B
Controle Posten

Voor degenen die op post zitten:
• Graag (zo mogelijk) fietsendrager mee en fietspomp.
• Bemanning van een controlepost de EHBO koffer traktatie voor deelnemers en sponsorvlaggen en
een lunchpakket vanaf de sporthal mee nemen naar de post. Neem svp je eigen fietspomp mee.
• Een paar extra pijlen voor het geval er in de omgeving van de controle post een pijl verdwijnt.
Bemensing Controle posten
Verzorgingspost Elten
Starttijd deelnemers: van 8:00 - 10:00 uur.
9.00 – 14.00 uur houdt contact met de bezemfietser met
verzorgingspost in Velp en met het inschrijfbureau
Verzorgingspost Velp
09.00 – 12.30 uur houdt contact met de bezemfietser en met
het inschrijfbureau
Bezemfietser vertrekt om 10.30 uur uit sporthal

Pannekoekhuys Hoch-Elten
van-der-Renne-Allee 2a
Hoch-Elten Telnr. 0049 2828-1793
Gerard Leneman (tot 13.00 uur) Paul
Wattel
Op de dijk achter het industrieterrein De
Beemd Velp
Ton H en Jan B
Robert, Bertie

Ophalen van de pijlen
Late fietsers mogen niet in de problemen komen omdat de pijlen al weg zijn waren. Denk ook aan
deelnemers die ergens op de route beginnen. Neem contact op met het inschrijfbureau of met de
bezemfietsers om je te vergewissen dat er geen deelnemers meer op jouw deel van het parcours zijn
voordat je met het ophalen van de pijlen begint. Door de pijlen op te halen in de rijrichting van de
deelnemers rijd je eventuele deelnemers achterop en kan het ophalen worden onderbroken.
Vanaf start tot de westkant van de brug A12 bij Westervoort.
Rijden na 12.30 richting Ellecom en beginnen met ophalen.
Vanaf de westkant viaduct A12 Westervoort tot einde beton
blokken weg Elten Stokkum (langs molen en kerkhof. Niet
eerder dan 12.30 uur beginnen.

Ton H en Jan B
Motoren+Auto’s: Rien Scholten , Kees
Oostwal Alex Kemperman, Remco en
Auke Mos . Zelf met elkaar afstemmen
wie welk deel doet.

De 90 km vanaf de splitsing op ´t Griet tot de samenkomst
Henk Nijkamp en Rob van Woerden
130 en 90 bij spoortunneltje Elten. Contact met
inschrijfbureau rond 12.30 beginnen?
Vanaf de betonblokken Stokkumse kant in de weg EltenJos Joling en Jan Meijer en Frans vd
Stokkum (langs molen en kerkhof) tot de finish in de sporthal. Pavert.
De verzorgingspost is tot 14.00 uur geopend daarna beginnen
Terugbrengen van de pijlen BIJ Tom Horstink Bordjes, vleugelmoeren en staanders kunnen
gedemonteerd worden afgegeven bij Tom Horstink (Op aanwijzing van Tom e.e.a. gedemonteerd
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opbergen )

Uitnodiging:
Voor alle vrijwilligers geldt dat voorafgaand de bezigheden een kop koffie klaar staat bij de sporthal de
Hooge Wessel. Voor degene die de hele dag in touw zijn is er een lunchpakket
Om 17.00 uur drinken we samen een biertje in de kantine van de sporthal
Declaraties kunnen worden ingeleverd (met bon) bij Daan.
Allen in TC Steenderen shirt, wielershirt of jack!!
Verzoek om de mobiele telefoon mee te nemen.

