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Betreft: Classic Car Rally op zondag 14 juni a.s. vanaf Breda International Airport  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Kiwanisclub Halderberge organiseert dit jaar in het kader van het 100-jarig bestaan van Kiwanis International (samen 

met Het Vliegend Museum Seppe en de Brabantse Oldtimer Vereniging) een Classic Car Rally. Er zijn twee vertrektijden 

op zondag 14 juni a.s. vanaf Breda International Airport te Bossenhoofd. 

 

Als eigenaar van een klassieke auto willen we U in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan een toerrit van ca. 1,5 

uur. U ontvangt hiervoor een route boek dat U op verschillende wijzen (bolletje-pijltje, kruispunten route of foto’s) zal 

leiden door de mooiste delen van West-Brabant. De tourrit (10:30 of 13:00 uur) zal vertrekken vanaf de zuidzijde van de 

nieuwe terminal van Brabant International Airport, gelegen aan de A-58. Deze toerrit is onderdeel van het Classic Cars & 

Aeroplanes evenement van Het Vliegend Museum, dat zijn 25 jarig bestaan viert op 13 en 14 juni. Als eigenaar van een 

klassieke auto krijgt U dan ook gratis toegang tot dit evenement voor Uw auto met 2 personen. Kosten voor de toerrit 

bedragen € 15,- welke per plekke contant kunnen worden voldaan. Hiervoor ontvangt U dan een routeboek, 2 

consumpties en de unieke mogelijkheid om Uw klassieke auto te laten vereeuwigen samen met een klassiek vliegtuig. 

Inschrijven is niet noodzakelijk, echter wel gewenst in verband met de verwachte opkomst. Registeren kan via deze link: 

http://vliegendmuseumseppe.nl/25-jaar-vms/classic-cars-aeroplanes/info-voor-auto-eigenaren Hier kunt U ook zien 

welke automobielen reeds zijn aangemeld. 

 

De opbrengst zal zoals altijd aan een goed doel worden geschonken. In het kader van 100 jaar Kiwanis is dat het Tetanus 

project. Onder de naam STOP Tetanus geeft Kiwanis District Nederland de komende jaren invulling aan het 

internationale ELIMINATE project waarin Kiwanis International en UNICEF hun krachten bundelen om een eind te maken 

aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. Deze dodelijke zieke eist jaarlijks het leven van 60.000 onschuldige baby’s en 

een groot aantal vrouwen. De gevolgen van de ziekte zijn ondraaglijk: pasgeborenen lijden aan terugkerende pijnlijke 

spierkrampen en extreme gevoeligheid voor licht en aanraking. 

 

Wij hopen U te mogen verwelkomen met Uw klassieker voor deze mooie toerrit, bij voorkeur in passende kledij. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Kiwanisclub Halderberge, 

 
Noël Pijls  

President Kiwanisclub Halderberge  

 

� 06-53337427 

� noel@noel-pijls.com 
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