Rijdt u met ons mee?
Leuk dat u geïnteresseerd bent in de CNCD Rally! Op zaterdag 14 april organiseren
we een rally door de mooie provincies Drenthe en Groningen. Wij nodigen u graag uit
om deel te nemen! In deze mail kunt u uw inschrijving compleet maken middels het
inschrijfformulier.

Ik wil me inschrijven!

Programma
Start van de rit: De start vindt 's ochtends om 8:00 uur plaats in Balloo bij Toertocht
Drenthe, waar een heerlijk ontbijt voor u klaarstaat. Vervolgens gaan de teams één voor

één op weg voor een mooie rit, afgewisseld met puzzelelementen en lekker eten!
Lunch inbegrepen: Ook de lunch wordt volledig verzorgd. Bij Fletcher Hotel De
Hunzebergen in Exloo kunnen we tussen de middag aanschuiven voor een goede
maaltijd!
Hapje en drankje achteraf: De toertocht sluiten we vanaf 16:00 uur in stijl af met een
borrel, bijbehorende borrelhap en uiteraard de prijsuitreiking van de rally.

Doet u mee met onze toertocht door Drenthe en Groningen? Opgeven kan nog
uiterlijk tot 30 maart, dus wees er snel bij!

Korting op inschrijfgeld tot 18 maart
Schrijft u zich voor 18 maart in,
bedraagt het inschrijfgeld niet €55
maar €47,50 per 2 personen.
Extra personen kunnen tegen een
vergoeding van €17,50 per persoon mee.
Schrijf u dus snel in!

Inschrijven voor de CNCD Rally!

Opbrengst ten gunste van KiKa

Deze rally heeft een recreatief karakter, maar wel een serieus doel! De opbrengst - na
aftrek van de kosten - wordt geschonken aan de Stichting Kika (Kinderen Kankervrij).

KiKa zamelt sinds 2002 geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Vorig jaar hebben
we met de rally € 383,- ingezameld en dit jaar hopen we dat ruim te overtreffen.

Geef uzelf op!
Doe gezellig mee met uw klassieker of
andere bijzondere auto! Geef u vóór 30
maart op bij Harry Dijkstra via 0654934626, per mail
bij info@toertochtdrenthe.nl of schrijf u
direct in via de button in deze mail!

Inschrijven voor de CNCD Rally!

Vragen
Hebt u nog vragen? Neem dan gerust
contact op met:
•
•

Harry Dijkstra
06-54934626
Jan Hummel

•

06-34032825
Erik Lohuis
06-53114223

Of stuur ons een mailtje. U kunt ons
mailen via info@toertochtdrenthe.nl

