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Informatiebrief Drentse Lionsrally zondag 26 september 2021 

Annen, 21 september 2021 

 

Geachte sponsor, relatie en deelnemers,  

Nog slechts enkele dagen totdat de 4e editie van de Drentse Lionsrally van start zal gaan. Er hebben zich 

inmiddels 56 equipes en tal van sponsoren ingeschreven! Ook doen er 5 teams uit Duitsland mee. Ontzettend 

fijn en wij kijken er enorm naar uit u allen te ontmoeten.  

In deze brief informeren wij u op enkele belangrijke punten om de dag goed te laten verlopen: 

a. Ontvangst en vertrek Rijksluchtvaartschool Eelde 

b. Aankomst lunchlocatie (locatie onderweg) 

c. Aankomst dinerlocatie in Zweeloo  

d. Coronaregels 

e. Doorgeven allergieën en dinervoorkeur bijrijder 

f. Telefoonnummer Lionsclub De Hondsrug voor onderweg 

Ontvangst en vertrek Rijksluchtvaartschool Eelde 
Wij ontvangen u graag tussen 09.00  en kwart over 9 bij de Rijksluchtvaartschool in Eelde. Het adres is 
Burgemeester J.G. Legroweg 45B, 9761 TA Eelde. De parkeerplaats bestaat uit verschillende vakken en wij 
vragen u de aanwijzingen van de aanwezige Lionscollega’s te volgen. De Lionscollega’s zijn herkenbaar aan een 
geel-reflecterend vestje. Vervolgens kunt u het gebouw binnengaan dat is omgeven met 
beachvlaggen/spandoeken.  

Bij binnenkomst vragen wij u direct uw welkomstpakket te ontvangen. Ook vragen wij u de vrijwaring te 

tekenen (is geprint aanwezig) en uw corona-pas te laten zien (zie verderop in deze brief). Nadat u uw pakket in 

ontvangst heeft genomen bent u van harte welkom een kopje koffie en koek te pakken en een kijkje te nemen 

in de oude luchtvaartschool, dat tegenwoordig diverse eenheden/bedrijfjes bevat.  

Om 09.30 uur zal onze president een woord van welkom geven en daarna volgt een nadere uitleg over de 

route zelf. 

Tip: de route zal een gedeelte bevatten dat u vraagt op afstand te rijden. Het is handig daar alvast een app 

voor te installeren. Bijvoorbeeld Rally Tripmeter.  

Vanaf 09.40 uur zal er per minuut een equipe vertrekken en wij vragen u met klem uw starttijd op te volgen! 

 

Aankomst Lunchlocatie 
Als het goed is dan bent u allen tussen 11.45 en 13.30 op de lunchlocatie. Wij houden de locatie zelf nog heel 

even geheim, maar het is in de buurt van zuid-Groningen. De locatie is prachtig, maar vraagt enige alertheid 

voor wat betreft het parkeren. De parkeerplaats is klein en wij vragen u, indien u hiertoe in staat bent, buiten 

het terrein te parkeren, zodat wij mensen die minder goed ter been zijn, op kleine afstand kunnen laten 

parkeren. Er zijn wederom duidelijk herkenbare Lionsleden aanwezig en vragen u de instructies op te volgen. 

LET OP: lever bij aankomst ook direct uw scorekaart in voor het eerste gedeelte van de route.  

Vervolgens staat een heerlijke lunch met mooi uitzicht op u te wachten om even lekker bij te komen en bij te 

praten met vrienden en andere deelnemers. Het is van belang dat u uiterlijk op enig moment uur op de 

lunchlocatie bent. Het exacte tijdstip zullen wij ook bij de start nog vermelden. 
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Aankomst dinerlocatie in Zweeloo 
Wauw! Wij hopen u allen in vrolijkheid en wellicht enige spanning voor de uitslag te ontvangen bij de 

dinerlocatie in Zweeloo. Hier parkeren wij in een grasland wat aan ons ter beschikking is gesteld. Graag 

verzoeken wij u in dit land geen rommel achter te laten of sigaretten te deponeren. Daar is bij het restaurant 

gelegenheid voor. Ook hier staan Lionsleden om u te ontvangen. Na het parkeren vragen wij u ook direct uw 

scorekaart van het middaggedeelte in te leveren. 

Zorgt u ervoor dat u uiterlijk om 17.30 uur in Zweeloo bent? Dan nemen wij uw scores nog mee in de 

einduitslag. Het diner is wederom op een mooie locatie waar wij om 18.00 uur de uitslag bekend zullen 

maken! 

Coronaregels 
Het is u vast niet ontgaan dat het grootste deel van de coronamaatregelen op 25 september zal komen te 

vervallen. Dat is goed nieuws en ook waar we op hebben gehoopt als organisatie. Aan de andere kant is er wel 

voor horecalocaties een verplichting gekomen om een coronatoegangsbewijs te controleren. Wij willen het 

voor onze locaties eenvoudig houden, voor zover mogelijk. Daarom vragen wij u bij het inschrijven een van de 

volgende bewijzen te laten zien. Wij geven dit dan door aan de locaties, zodat u niet steeds gecontroleerd 

hoeft te worden. Helaas kunnen wij niet uitsluiten dat u alsnog gevraagd zal worden, want iedere 

horecagelegenheid heeft ook specifieke eisen. U kunt zich voorstellen dat een bedrijf dat net een boete heeft 

gekregen wat strenger zal controleren… Laten we het met elkaar zo praktisch mogelijk houden. 

De volgende bewijzen kunt u tonen: 

1) Vaccinatiebewijs (brieven, gele boekje of app) 

2) Negatieve testuitslag van maximaal 24uur oud (papier, digid uitslag of app) 

3) Herstelbewijs (app) 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-

sport/coronatoegangsbewijs.  

Doorgeven allergieën en dinervoorkeur bijrijder 
Bij het inschrijven hebben wij een foutje in het formulier bemerkt. Uw eerste keuze qua diner is uitstekend 

doorgekomen en eventuele opmerkingen in het opmerkingenveld ook. Uw tweede keuze alleen niet. Wilt u 

ons informeren voor 24 september op 06-36184778 indien uw bijrijder een andere keuze heeft gemaakt dan 

de berijder voor wat betreft vlees, vis of vega-diner? 

Telefoonnummer Lionsclub De Hondsrug voor onderweg 
Wij hopen natuurlijk op een dag zonder negatieve zaken. Het kan uiteraard voorkomen dat er iets gebeurd 
onderweg naar de vertreklocatie, tijdens de dag of elders. Wilt u ons informeren indien dit het geval is? Het 
telefoonnummer voor dergelijke gevallen is 06-50505365. Dit is het nummer dat ook gedurende de dag 
gebruikt zal worden. Let op: dit is niet het nummer wat u moet gebruiken voor het insturen van foto’s! 

Tot slot 
Het zal nog wel een keer gezegd worden, maar wij bedanken u als deelnemer, sponsor of vrijwilliger enorm 
voor uw inzet en/of deelname. Wij kijken uit naar een leuke dag en zien u graag zondag de 26e gezond en in 
goede luim bij de vertreklocatie. 

Hoogachtend, 

Lionsclub  De Hondsrug  
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