Aan de bewoners van dit pand / inwoners van Sint Geertruid,
Banholt, Bergenhuizen, Mheer, Libeek en Moerslag.
Margraten, mei 2018

Op zaterdag 2 juni a.s. wordt voor de vijfde keer in de gemeente
Eijsden-Margraten Five4Five georganiseerd. Five4Five is lopen,
fietsen of wandelen voor Kankeronderzoekfonds Limburg (www.five4five.nl).
Het is geen wedstrijd maar een prestatietocht waarin
deelnemers om voor hun moverende reden een bijdrage
(€ 25,- per deelnemer) willen leveren aan het onderzoek
naar bestrijding en voorkoming van kanker door o.a.
wetenschappelijk onderzoek in het azM. Deze sponsoractie
wordt georganiseerd door de business vrienden van het
Kankeronderzoekfonds Limburg (www.vriendenkl.nl) met

instemming van de gemeente. Wij verwachten zo’n 3.000
deelnemers verdeeld over drie disciplines.
De start/finish is gelegen aan de hoeve Libeek, Libeek 27,
Sint Geertruid. Deelnemers kunnen zaterdag tussen 10.00 en
12.30 uur starten en moeten voor 16.00 uur weer binnen zijn.
Het fietsparcours (12,35 km) is als volgt (zie ook kaartje):

Vanuit Hoeve Libeek rechtsaf; Op driesprong rechtsaf afdaling Moerslag; Einde weg rechtsaf klim Bukel; top Bukel Sint Geertruid
rechtaf; Julianaweg Sint Geertruid; Rechtdoor Langsteeg; Linksaf klim Banholtergrubbe; Binnenrijden Banholt; Rechts
aanhouden Bergstraat; Voor kerk rechts; Rechts Mheerderweg; Links ri. Bergenhuizen; Einde weg links Bergenhuizen;
Afdaling Bergenhuizen berg; Einde weg rechts klim Mheerelindje; Binnenrijden Mheer; Klim Huisberg / Duijvenstraat Mheer;
Linksaf Rondelenstraat richting Hoeve Libeek.

De lopers en wandelaars lopen twee lussen van 7,5 kilometer
veelal over onverharde wegen en deels in tegengestelde
richting van de fietsers. Ze komen door de kernen van Sint
Geertruid, Mheer en Banholt.

Vanwege de verkeersveiligheid verzoeken wij u om auto’s
zoveel mogelijk NIET op het parcours te parkeren.

Om de veiligheid te garanderen en de overlast zo veel mogelijk
te beperken hebben wij in overleg met de gemeente EijsdenMargraten een aantal aanvullende verkeersmaatregelen
ingesteld. Het betreft de volgende maatregen:
- De klim vanuit de Wesch in Noorbeek naar Bergenhuizen
toe wordt afgesloten voor regulier verkeer. Het verkeer
wordt omgeleid via o.a. de Visweg en Terlinden.
- De Rondelenstraat wordt eenrichtingsverkeer in de richting
van Libeek. Verkeer vanuit Libeek in de richting van Mheer
wordt omgeleid via Sint Geertruid.

in ieder geval proberen de eventuele overlast zoveel mogelijk
te beperken. Middels reglementen op de website, in de
infobrochure en bij de start wijzen wij deelnemers op hun
gedrag en respect voor milieu en medeweggebruikers.
Toezichthouders en verkeersregelaars onderweg zullen aan
de hand van buik/rugnummers eventuele overtredingen
doorgeven aan de organisatie.

Wij vragen uw begrip hiervoor. Op het parcours en op
de moeilijke punten zijn overal verkeersregelaars en
medewerkers van de organisatie aanwezig. Zij zullen

Wij hopen van 2 juni een mooie dag te maken voor een
bijzonder goed doel met een gulle opbrengst. Op de cour van
Hoeve Libeek wordt gezorgd voor muziek, een hapje en een
drankje. U bent van harte welkom. Wij hopen op uw begrip
en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Five4Five en de Pepr Company.

P.S. Het zou geweldig zijn als de inwoners van deze mooie dorpen zich massaal achter ons initiatief zouden scharen. Voor
slechts € 25,- wandelt, fietst of loopt u mee. Steun het Kankeronderzoekfonds Limburg. Ga naar www.five4five.nl/deelnemen
en meldt u aan. Samen maken we het verschil.

