
www.lionsdebernisse.nl

MOTOR
TOER
TOCHT
TOER MEE EN GEEF 
EEN KIND MEER KANS

Mooie route in Zuid-west Nederland,  

startend vanuit de Waalhaven,  

eindigend op Voorne-Putten.

Datum: 11 juni 2016

Lengte: ± 200 km

Locatie: Zuid-West NL

Kosten: € 30,-

Inschrijving, lunch en koffie 
(optioneel: bbq eind van de dag)

RIJ MEE 

VOOR VILLA JOEP

 Alle donaties die  

Villa Joep ontvangt  

worden voor 100% 

besteed aan onderzoek 

naar neuroblastoom  

kinderkanker.



Wat doet een Lionsclub?

Lions helpen waar zij kunnen en niet alleen omdat het een van de belangrijkste  

doelstellingen van de Lionsorganisatie is. Iedere Lionsclub organiseert acties en  

evenementen, om fondsen te werven voor goede doelen, door zelf de handen uit  

de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Meer informatie over Lionsclub de Bernisse vindt u op www.lionsdebernisse.nl.  

Of via facebook.: facebook.com/lionsclubdebernisse

Deze flyer is mede mogelijk gemaakt door CreatieCentrale.

MOTOR
TOER
TOCHT
Mooie route in Zuid-west Nederland, startend vanuit de Waalhaven,  

eindigend op Voorne-Putten. Ongeveer 200 km, verdeeld over 4 delen  

van ongeveer 50 km.

Na deel 1: Koffiestop met koffie, thee, fris en natuurlijk appeltaart

Na deel 2: Lunch geheel verzorgd

Na deel 3: Theestop met koffie, thee, fris en eventueel overige appeltaart

Na deel 4: einde, aansluitend barbecue

Kosten

Inschrijfgeld: 10 euro per motor (verplicht)

•  Eten/drinken tijdens rit: 20 euro per persoon  

(rijder en passagier betalen allebei) (verplicht)

• Barbecue: 20 euro (eten, incl. 2 drankjes) (optioneel).

•  Een volledig verzorgde dag kost dus € 50 ten gunste  

van het goede doel

Voedsel allergieën wordt rekening mee gehouden indien bekend.

Enkele dagen vòòr de tocht wordt de route gemaild voor navigatie systemen.

Mogelijkheid om achter een roadcaptain te rijden (als je geen navigatie hebt)

Zoveel mogelijk in groepen van 8-10 motoren; eigen groep mogelijk; wel van  

te voren op te geven. Inschrijven kan tot 1 juni 2016.

Datum: 11 juni 2016
Lengte: ± 200 km
Locatie: Zuid-West NL
Start:  Van Pottumstraat,  

Waalhaven Rotterdam  
bij HD-Chapter Rotterdam 

Tijd:  9 uur. Aanwezig 8:30 uur.  
Koffie staat klaar.

LIONSCLUB  

DE BERNISSE  

STEUNT VILLA JOEP

 Met de aankoop van  

een Villa Joep Olifant of  

een logeerpartij, steun je 

belangrijk onderzoek  

naar neuroblastoom  

kinderkanker!

Inschrijven via de site: www.lionsdebernisse.nl


