HET GOEDE DOEL
Rotary is een organisatie die personen
in beroep en bedrijf wereldwijd verbindt.
Haar leden stellen zich ten doel
menselijke hulp te bieden, hoge
ethische standaarden te bevorderen in
alle beroepen en het helpen bouwen
aan goodwill en vriendschap in de
wereld.
De Rotaryclub Bladel, Reusel-De
Mierden heeft zich o.a. ook tot doel
gesteld fysieke steun of fondsen te
werven ten bate van kleinschalige
projecten in de regio of andere regio’s
waarmee zij is verbonden.
Zo zijn eerder o.a. Stichting
Kempenhaeghe, Leergeld,
Voedselbank, Stichting Jeugd en Cultuur
en de Stichting GOW Welzijnswerk
ondersteund en worden activiteiten voor
ouderen georganiseerd.

“JE WILT DOEN WAT IN JE
VERMOGEN LIGT
OM EEN ANDER TE HELPEN.
JE TIJD, ERVARING EN
JE NETWERK AANWENDEN
VOOR JE MEDEMENSEN.”

De sponsoropbrengst gaat dit jaar naar
de Stichting Hartekind, voor de
ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek naar hartafwijkingen bij
kinderen.
Dagelijks worden er 4 kinderen in
Nederland geboren met een
hartafwijking en ondergaan er 3
kinderen een openhartoperatie.
Desondanks overlijdt er nog altijd elke 2
dagen een kind aan een hartafwijking.
De Stichting Hartekind is de enige
organisatie in Nederland die zich
uitsluitend inzet voor wetenschappelijk
onderzoek naar hartafwijkingen bij
kinderen. Een initiatief dat onze
ondersteuning van harte verdient.
Deze rally
moet leuk,
gezellig en
uitdagend
zijn en daarnaast fondsen
werven voor
een lokaal
goed doel.

De Rally
De Rotary KempenRally is inmiddels
uitgegroeid tot een mooie traditie
waarbij het er vooral om gaat dat je een
fijne, ontspannen dag ervaart en
bovendien een goed doel steunt. We
proberen samen de opbrengst ten
behoeve van het goede doel van de
voorgaande jaren te overtreffen! Maar
ook proberen we het fantastische ‘rallygevoel’ van voorgaande jaren te
overtreffen. De rit is ook dit jaar weer
uitgezet door ervaren rallyrijders zodat
we verzekerd zijn van prachtige
‘achterafweggetjes’ door geweldige
natuur. We verlaten de snelweg en
worden onderweg geconfronteerd met
enkele uitdagende opdrachten.

Programma 12 Juni 2022
Het dagprogramma (onder voorbehoud):
- 09.00 uur Ontvangst met koffie/thee bij
Bakkerij Van Heeswijk, Dorpstraat 58 te
Luijksgestel, uitreiking rallyboek.
- Start van de KempenRally, vertrek per
vaste tijdsinterval
- Lunch op een bijzondere locatie
- Vertrek middagroute
- Aankomst eindlocatie in de Brabantse
Kempen, borrel en bijpraten.
- Prijsuitreiking en diner vanaf 19.00 uur
Deelname
€ 190,- per equipe, 2 personen (voor de
rit, koffie met gebak bij de startlocatie,
complete lunch (exclusief extra
drankjes) en diner (exclusief drankjes)).
Inschrijven: www.kempenrally.nl

Kortom: een rally om naar uit te kijken.
We zien u graag op 12 juni 2022
Inschrijven kan via
www.kempenrally.nl
Een dag waarop je in goed gezelschap kunt
genieten van de prachtige omgeving en
diverse culinaire verrassingen.

Vriend van de KempenRally
Voor slechts € 85,- extra bent u ‘Vriend
van de Kempenrally’ U krijgt hierdoor
een eervolle vermelding in het rallyboek.

Deze extra bijdrage komt geheel ten
goede van het beoogde goede doel.
Sponsoring
Natuurlijk zijn wij, zoals bij elk goededoelen-evenement, op zoek naar
sponsoren. Dit evenement leent zich bij
uitstek voor exposure voor automobiel
gerelateerde organisaties, maar kan
zeker zo interessant zijn voor u!
Advertentie in het Rallyboek, reclame
uitingen langs de route of op het
rallyschild, alles is mogelijk.
En de sponsoropbrengst wordt alleen
aangewend voor het goede doel!
Neem via telefoon of onze website,
www.kempenrally.nl, geheel vrijblijvend
even contact op met één van de
commissieleden om de mogelijkheden te
bespreken. En bedenk: wij denken niet
in grote bedragen maar eerder in ‘vele
kleintjes maken één grote!’, dus doen!

