
    10de   RADAR TOER-RALLY 

EEN JUBILEUM-RIT !!! 

Het is alweer de 10de Radar-Rally die op zondag 11 juni 2017 gaat plaatsvinden . Voorwaar 
een echte mijlpaal !  Voor diegenen die het nog niet weten :  deze Toer-rally wordt door 
Lions Club Valkenburg in samenwerking met  leden van de MG T-Type Owners Club South 
georganiseerd om bewoners van Radar-huizen  een fantastische  en onvergetelijke zondag- 
middag te bezorgen. 
De stichting Radar maakt het mogelijk dat  mensen met een verstandelijke beperking  
onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen in een eigen huis. Veel bewoners gaan 
dagelijks naar hun werk of verrichten huishoudelijke werkzaamheden. 
De financiële mogelijkheden van de bewoners voor enige privé aspecten zijn zeer beperkt. 
Daarom wordt deze Toer-rally georganiseerd om juist deze bewoners een gezellige en 
verzorgde middag te bezorgen. Maar ook onze “hobby” te kunnen delen maar anderen die 
minder te besteden hebben. 
  
Weken voor de eigenlijke rally dag komen al de oude T-shirts en caps voor de dag en wordt  
er volop gesproken over in welke auto men als navigator wil meerijden !  Er zijn zelfs 
verschillende bewoners die al 8 of 9 keer hebben meegereden. 

De 10de rit krijgt als jubileum-rit een speciaal tintje. We starten ook op een nieuw 
beginpunt. Als het even lukt op een spectaculair punt.  Voorts zijn jongere bewoners van 
andere Radar huizen uitgenodigd. 
Een mooie rit in het Limburgse Land en het aanpalende België zijn weer uitgezet . 
Onderweg organiseren wij  een pick-nick . De niet met een auto meerijdende Lions-leden 
zorgen voor broodjes, vlaai, koffie, frisdranken,  etc.  Ook dit jaar is weer het Dorpshuis te 
Teuven en het terrein er omheen beschikbaar voor deze activiteit.  Zo zijn wij 
onafhankelijk van het weer om er onze pick-nick te kunnen houden !  Het MG-lid Arie 
Alleleijn heeft hier weer voor zorggedragen. 

De start vindt plaats om 13.00 uur te Maastricht.  Het startpunt wordt nog bekend 
gemaakt.  Wij verwachten rond 17.00 uur weer op het startpunt terug te zijn. De totale rit 
afstand is ca 90 km. 

Graag je opgave voor deelname uiterlijk woensdag 7 juni as. middels email aan 
l.houx@skynet.be  of per GSM 0031 622 698 003 of per telefoon 0032 89 48 16 96. 

De Radar-bewoners  en hun begeleiders verheugen zich al op de rit !  Alvast bedankt dat 
jullie weer willen rijden ! 

Met octogonale groet, 
Leo Houx
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