P E R S B E R I C HT
Utrecht, januari 2010

Oldtimers op weg met Rode Kruis Regio Rally
RIJDEN VOOR EEN ZORGELOZE VAKANTIEWEEK
Zondag 4 juli 2010 gaan zestig fraaie automobielen van start voor een
oldtimerrally van 100 kilometer over en rondom de Utrechtse Heuvelrug.
Een goed doel combineren met een fraaie hobby geeft meer plezier.
Dat vindt althans de rallyorganisator het Rode Kruis Utrecht Midden.
Het goede doel van de rally: een zorgeloze vakantieweek organiseren voor
gehandicapte en chronisch zieke mensen in een aangepast vakantiehotel aan de
voet van de Lemelerberg. De opbrengst twee jaar geleden van de eerste
Rode Kruis Regio Rally maakte de aanschaf mogelijk van een moderne
rolstoelbus. Aangepast vervoer in combinatie met aangepaste vakanties; daar
heeft het Rode Kruis al zestig jaar ervaring mee
Rally vereist meer dan routine alleen
De deelnemers rijden op 4 juli 2010 met een automobiel ouder dan 25 jaar met
een maximum van 60 wagens die van start gaan. De deelnameprijs voor een
bestuurder met een navigator bedraagt 195,- euro. Maar dan krijgt men ook wat;
en met een behoorlijk pittige route!
In de ochtend vertrekt men vanaf het fraaie 18e eeuwse Huize Goudestein in
Maarssen op weg naar het vroege middaguur met een lunchpauze in Slot Zeist.
De invulling van het middagprogramma laat zich raden, maar blijft nog geheim.
De finish rond 18:00 uur na ruim 100 enerverende kilometers, belooft veel goeds
in Kasteel de Haar in Haarzuilens. Een prijsuitreiking met aangeklede borrel
wacht daar de deelnemers.
Informatie en aanmelden
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de rallywebsite: www.rkum.nl/rally,
per E-mail naar rally@rodekruisutrechtmidden.nl of telefonisch via 030-2520134
(Louis Sampon/Richard van Donselaar).
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rits
de Koningh, voorlichter of met Louis Sampon onder telefoonnummer 0302520134.
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