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eeneen lust voor het oog,   lust voor het oog,  
een beleving om mee te rijdeeen beleving om mee te rijdenn
 
Kiwanisclub Tilburg organiseert op zaterdag 16 mei de 11e editie van de Kiwanis Rally 
Tilburg. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een 
van dé toonaangevende automotive evenementen in de regio. In oldtimers, cabrio’s, 
exclusieve en elektrische auto’s rijden de deelnemers een prachtige route met het 
Brabantse land als decor. Met deze toerrit steunen de equipes ook een lokaal goed doel. 
Een goed doel dat zich, net als Kiwanis, inzet voor het welzijn van kinderen in de regio. 

Op zaterdag 16 mei verwachten we meer dan 100 equipes aan de start te verwelkomen. De rally 
gaat traditiegetrouw van start vanaf het Willem II-stadion, om na een prachtig route in en rond het 
Brabantse land, via een unieke lunchlocatie, bij de Auberge du Bonheur te finishen. Op het eind 
van de dag is er een loterij met mooie prijzen en reiken we een prachtige cheque uit aan de Quiet 
Community Tilburg. Vorig jaar was dat een bedrag van € 20.000,00. We streven ernaar om dit bedrag 
dit jaar minimaal te evenaren, liefst nog te overtreffen. Rijdt u mee?

OVER HET GOEDE DOEL
De Quiet Community Tilburg heeft zich als doel gesteld armoede in onze regio onder de aandacht 
brengen én het verzachten. Niet door het erover te hebben, maar door het te doen. Samen met  
Quiet selecteren we Tilburgse activiteiten en projecten waarmee we kinderen in een achterstand-
situatie kunnen bereiken en ondersteunen.

OVER KIWANIS
De organisatie is in de vertrouwde handen van Kiwanisclub Tilburg. Kiwanis is een wereldwijde 
organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs. Al sinds de oprichting in 1915 organiseren 
Kiwanisclubs wereldwijd evenementen voor het goede doel. Onder het motto “serving the children  
of the world” richt Kiwanis zich dan ook vooral op hulpbehoevende kinderen. In de Kiwansiclub  
Tilburg worden de krachten gebundeld, wordt kennis gedeeld en samengewerkt om deze kinderen in 
de regio wat meer slagkracht te geven.

INSCHRIJVEN OF EEN ´ZETJE´ GEVEN 
De inschrijving voor deze 11de editie van de Kiwanis Rally Tilburg is inmiddels gestart. Vanwege de 
gestelde limiet van equipes is het verstandig om snel in te schrijven. Dit kan via de website of via een 
mailtje naar info@kiwanisrallytilburg.nl. 

Bent u niet in de gelegenheid om mee te rijden, maar u staat wel sympathiek tegenover het goede 
doel, dan kunt u de Kiwanis Rally ook steunen door een “Zetje” te geven. U doneert dan € 50,00 per 
‘Zetje’ en u doet hier veel kinderen in onze regio een heel groot plezier mee. U kunt hier alles over 
vinden op www.kiwanisrallytilburg.nl

We hopen u te mogen begroeten bij de start en er samen met u een onvergetelijke dag van te 
maken. Het deelnemersveld wordt weer een lust voor het oog en een beleving om mee te rijden!


