
Dromen doe je in je bed, rijden vanuit Velp. Op 22 juni

Van rijden door de Himalaya krijg je hoogteziekte. In de piratenstaten van het oude 
Rusland loop je leeg op corruptie. In Afrika wordt je ziek. 
Op de rivierdijken wordt je gehaat. Waarom zou je dat soort dingen willen?
Maar als jij M/V gewoon een heerlijke, ontspannen rit in het mooiste gedeelte van 
Nederland wilt maken? Dan is het tijd om mee te doen aan de Toertocht van Road-
runner motoren uit Velp.

De jaarlijkse toertocht
Die jaarlijkse toertocht door het beeldschone achterland van Oost Nederland brengt 

je gevoelsmatig terug naar 
de jaren zeventig van al-
weer de vorige eeuw. Toen 
rust nog gewoon was.

Op 22 juni.is er weer onze 
jaarlijkse, ongeveer 150 
kilometer lange toertocht 
vanuit Velp naar het nabije 
Oosten. 

De rit start tussen 16:00 en 17:00 uur. En het team van Roadrunner staat na 
afloop met hapjes en drankjes klaar tot ongeveer 23:00 uur.

Deelname is gratis
Deelname is gratis, maar we vragen je, je tot drie dagen voor de rit, aan te melden 
via info@roadrunnermotoren.nl. Dan krijg je de GPS route toegestuurd. Die route is 
een verrassingsreis van ca. 150 kilometer over de mooiste Gelderse wegen en weg-
getjes. De route rijd jij M/V solo of in (spontaan gevormde) groepjes. De meeste 
deelnemers maken onderweg een stop om wat te drinken of te eten. Die insteek past 
perfect in het gezelligheidsgevoel en in het relaxte tijdschema.

Tot de 22ste juni dus!
Maar voor die tijd ben je natuurlijk ook altijd welkom in Velp. 
Als je bijvoorbeeld nog een nieuwe band, helm of handschoenen nodig hebt voor de 
leukste zaterdag van het jaar.

Roadrunner Motoren
Roadrunner motoren Roadrunner is een intussen regionaal wereldberoemde, zelf-
standige motorzaak met tevreden klanten uit het hele land. 
www.roadrunnermotoren.nl
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