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De week van Pinksteren wordt in 2013 een 
speciale Klassiekerweek. Maandag 20 mei 
(Tweede Pinksterdag) is de Brink startpunt van 
de zevende IJsselvallei Classics. Een toertocht 
voor iedereen met een auto die ouder is dan 15 
jaar. De organisatoren van Lionsclub Deventer 
IJsselvallei trekken in de voorbereidingen samen 
op met Rotary Deventer. De Rotarians houden 
zaterdag 25 mei hun derde Miglia Daventra: een 
rally met klassieke auto’s waarin het wedstrijd-
element belangrijk is.

Geld naar eerste goede doel
In 2012 bracht het evenement, mede door een 
donatie van Lions International, netto ruim acht-
duizend euro op. 
Van de opbrengst is inmiddels 2500 euro over-
handigd aan Dichterbij-Clown: één van de goede 
doelen van 2012.

Met de opbrnegst van de editie 2013 wil de 
Lionsclub de volgende goede doelen ondersteu-
nen
* Het Lantaarntje (Orthopedagogisch Dagcen-

trum voor gehandicapten) in Deventer
   (www.deparabool.nl)
* Het Meester Geertshuis (Inloopcentrum) in 

Deventer
   (www.meestergeertshuis.nl)

Deelname: 55 euro
De IJsselvallei Classics blijft ook qua deelne-
mersbijdrage uniek. Voor 55 euro bieden wij u 
een prachtige dag én ondersteunt u de goede 
doelen!

Porsche vereeuwigd 
Marco Martens was met startnummer 13 in 2012 een geluk-
kige deelnemer. Hij was de winnaar van de door kunstenaar 
en auto-ontwerper Bert Holsheimer vervaardige tekening van 
een auto van een van de deelnemers. Holsheimer vereeuwig-
de de Porsche van Marco tegen een decor van het racecircuit 
Nürburgring. Aan de voet van de Deventer Lebuinustoren had 
de overhandiging plaats. Op de achtergrond kijken presidente 
Carlies van de Bent en mede-organisatoren Elzo Springer en 
Peter Huisman toe.

Klassiekersweek in Deventer

Aanmelden kan nu al
Aanmelden voor de IJsselvallei Classics 2013 kan nu al.  
U bent dan verzekerd van deelname voor 55 euro p.p. ((kin-
deren t/m twaalf jaar 25 euro).
Op basis van voorgaande edities heeft de organsiatie  
besloten tot een maximum aantal equipes van honderd.  
Het evenement behoudt daarmee het karakter van alle voor-
gaande edities. Opgeven kan via www.lionsclassics.nl  
Of ga rechtstreeks naar het inschrijfformulier  

De beste wensen voor 2013 
Lionsclub Deventer IJsselvallei wenst u een voorspoedig 
2013! 
Dat geldt voor u als deelnemer aan de IJsselvallei Classics 
of als (potentiële) sponsor natuurlijk helemaal. Samen hopen 
we ook in 2013 op een geweldige dag met klassieke auto’s. 
Een mooie dag voor de deelnemers, voor de sponsors en 
voor de goede doelen die we ook in 2013 steunen. 
U leest erover in deze Nieuwsbrief. En: opgeven kan nu al!
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Ritsponsor: voor u of uw relatie
Onder de deelnemers zijn soms ook ondernemers. Zij kunnen 
de geheel verzorgde dag ook cadeau doen aan bijvoorbeeld een 
zakenrelatie. Voor 250 euro bent u ritsponsor, incl. deelname van 
één equipe en vermelding op de website. Prima klantenbinding!
Meer weten? Mail info@lionsclassics.nl  
of kijk op de website www.lionsclassics.nl


