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BREDASE LIONS RALLY

Net zoals in de voorgaande jaren gaat 
de netto opbrengst van deze kaartleesrit 
naar een goed doel. In 2021 is dat het 
Annahuis, gevestigd aan de Haagweg 
in Breda. Met uw hulp wordt het terras 
overkapt en de tuin opnieuw ingericht. 
Het Annahuis is er voor mensen die 
in hun leven te maken hebben met 
situaties van onrecht en uitsluiting. 
Mensen voelen er zich gezien, gehoord 
en kunnen zichzelf zijn, waardoor zelf-
vertrouwen groeit.

Op www.lionsrally.nl vindt u meer info 
over de rally, de reglementen, het 
goede doel en impressies van eerdere 

edities.

Stuur bij vragen een mailtje naar:
lionsclubbredahost@gmail.com

Zin om samen met uw bijrijder deel te nemen aan een kaartleesrit op 
mooie stuurweggetjes in West B rabant?  Met   uw klassieker, uw cabrio 
of gewone personenauto? Op zondag 12 september 2021 organiseert 
Lions Club Breda Host in nauwe samenwerking met de Baronierijders 
voor de 14e keer haar jaarlijkse Bredase Lions Rally. Deze kaartleesrit 
biedt voor ieder wat wils, of u nu een ervaren rittenrijder bent of 
voor de eerste keer deelneemt. De rally start bij kampeerwinkel 
Linberg  in Molenschot en  eindigt bij de Fazant in Ulvenhout. Het 
inschrijfgeld bedraagt 180 euro  per equipe. Hierbij is inbegrepen:  
routeboek, startnummerstickers, rally  schild, koffie bij ontvangst, 
verzorgde lunch met soep en broodjes, consumptie bij de middagstop,

luxe dinerbuffet bij de prijsuitreiking met twee consumptiebonnen per persoon en een 
serie hoge resolutiefoto’s van uw equipe op verschillende delen van de route. U kunt 
inschrijven in de toerklasse, de sportklasse of de expertklasse. Voorafgaand aan de start 
is er een korte gezamenlijke kaartlees instructie. Wederom staat deze kaartleesrit op de 
agenda van de NRF

Bij de vorige editie werden we fantastisch 
ondersteund door bovenstaande bedrijven
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