
OKT ’20

ZEEUW
LEEUW
AUTOrit

Zaterdag 10 oktober 2020 organiseert 
Lionsclub Borsele voor de 2e keer een 
unieke dag: een autorit door het mooie 
Zeeland.
Iedereen kan meerijden. Het is geen 
wedstrijd op snelheid of navigatie, maar 
een leuke en gezellige dag met hier en 
daar een kleine uitdaging. 
Eigen auto of motor kan gebruikt worden. 
We blijven op de openbare weg. U wordt 
door ons prachtige Beveland geloodst 
middels eenvoudige kaartlees-oriëntatie.
Het doel is, naast een fantastische dag, 
geld inzamelen voor de PPG.

PROMOTIE
PAARDENSPORT 
GEHANDICAPTEN

Help ons de jaarlijkse paardensportdag 
voor gehandicapten te blijven organiseren.
lionsclubborsele.nl/ppg

HET goede doel

door het
mooie
zeeland

Het is niet alleen leuk, u steunt de volgende organisatie:

toeren

Lionsclub
Borsele
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PPG

 Met steun van de Dirk Kuyt Foundation

2E EDITIE VAN DE



Ÿ WWW.LIONSCLUBBORSELE.NL

Ÿ vul uw contactgegevens is 

Ÿ vermeld uw kenteken 

Ÿ geef eventueel extra inzittenden op

Ÿ maak het totaal bedrag over

Ÿ u krijgt na ontvangst betaling uw startnummer

Meer informatie: 06 50 07 20 48
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ZEEUW
LEEUW
AUTORIT
De rit
De Zeeuw Leeuw Autorit is 
de tweede editie van een 
bijzonder evenement: een 
toertocht per auto door het 
oude en jonge polderland-
schap met zijn slingerende 
wegen langs de prachtige 
fruitboomgaarden en 
landerijen.

Eigen auto, motor of...
Ieder vehikel is welkom. 
Oud, nieuw, twee- drie- of 
vierwieler. Een aantal 
bijzondere voertuigen heeft 
zich al aangemeld.
Het is zelfs mogelijk de auto 
van uw dromen te huren 
voor € 100,= bij 
Automotions Mercedes-
Benz Goes. 
Kijk voor de details op onze 
website. Daar kunt u zich 
ook meteen aanmelden 
voor deze geweldige dag: 
www.lionsclubborsele.nl

Reglement, instructie en 
voorbeelden worden op de 
site geplaatst. Gemiddelde 
snelheid is laag, 24 km/uur 
voor de A-klasse (enige 
ervaring) en 20 km/uur voor 
de B-klasse (geen ervaring). 

Een bijzondere dag
Het deelnemen aan deze 
unieke dag kost € 120,= per 
equipe (2 pers.). Als u meer 
inzittenden mee wilt nemen 
kosten die € 50,= per 
persoon. Dit is allemaal 
inclusief de ontvangst met 
koffie / thee met een 
traktatie, een heerlijke 
lunch, luxe BBQ met life 
muziek én....u steunt:

PPG
Ieder jaar organiseren wj 
een dag ter Promotie van de 
Paardensport voor 
Gehandicapten. 
De 150 ruiters en 
vrijwilligers trainen daar 

u kunt hier
inschrijven



10.00 uur ontvangst 
Bij Automotions Mercedes -
Benz Goes wordt u welkom 
geheten met koffie / thee en 
natuurlijk iets lekkers.
Om 11:00 uur start de 
breefing waar uitleg 
gegeven wordt en er 
gelegenheid is om vragen 
te stellen.

11.15 uur start
Vanaf deze tijd vertrekt er 
iedere minuut een equipe 
voor de kaartleesrit door 
een van de mooiste streken 
van Zeeland. Rond 13:30 
uur houden we halt voor 
een heerlijke lunch. Hierna 
het vervolg van de rit met 
verrassende elementen op 
wel heel bijzonder locaties.

Finish & BBQ
Vanaf half vijf zullen de 
eerste deelnemers de finish 
bereiken en is het tijd voor 
een drankje. Als iedereen 
binnen is zal de jury alle 
verrichtingen evalueren en 
volgt de prijsuitreiking 
(mooie bekers en.. de 
eeuwige roem!!!) 
Aansluitend  een gezellige 
barbecue voor alle 
deelnemers en vrijwilligers.

INSCHRJVEN:
WWW.LIONSCLUBBORSELE.NL

Lionsclub
Borsele

rijd mee  of
sponsor

hoe ziet
DE DAG ER UIT

U rijdt op deze route door het prachtige gebied dat bekend staat als de 
Zak van Zuid-Beveland, een van de oudste polderlandschappen van Nederland. 
Je kunt er genieten van ongelijke poelgronden, smalle dijkjes en glooiende 
kreekruggen. Het stelsel van slingerende dijkjes is vanaf de 12e eeuw 
ontstaan door de eeuwenlange strijd tegen het water en vormt een 
fraaie lappendeken in het landschap. 



Donatie
Steun dit evenement met 
een financiële bijdrage. Of 
sponsor een gedeelte van 
de dag waarbij uw (bedrijfs) 
naam aan een activiteit 
wordt gekoppeld. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat 
u een bijdrage in natura 
aanlevert. Denk aan 
presentje voor de 
deelnemers, iets lekkers bij 
de koffie, aperitief bij de 
barbecue, of iets anders. 
We vertellen u natuurlijk 
graag wat de 

Zakelijke deelname
Voor bedrijven bieden we 
de mogelijkheid om mee te 
rijden met voertuig(en), 
eventueel voorzien van 
reclame.
Ook is het mogelijk reclame 
te maken bij de start, de 
tussenstop, een speciale 
verrichting onderweg of bij 
de finish.
Ook kunt u adverteren in 
het routeboek wat iedere 
deelnemer ontvangt.

Wat krijgt u dan
Als u deze dag steunt krijgt 
u niet alleen onze dank, 
maar ook factuur voor de 
advertentiekosten, logo op 
de website en advertentie in 
het programmaboek. Naast 
natuurlijk een voldaan 
gevoel.

Ÿ Financiële bijdrage of sponsoring in nature

Ÿ Zichtbaar meerijden of aanwezig zijn

Ÿ Factuur voor gemaakte kosten 

Ÿ Vermelding website en programmaboek 

Ÿ Naamsbekendheid

Ÿ Steun aan goede doelen

Zullen we samen eens kijken wat voor u de optimale 

sponsoring kan zijn?  Bel mij maar voor een afspraak:

06 50 07 20 48. Martijn van den Biggelaar.

 

www.lionsclubborsele.nl | info@lionsclubborsele.nl

SPONSOR
MOGELIJKHEDEN
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