
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Beste meneer/mevrouw, 
 

Als dank voor u begrip en voor de eventuele overlast, bieden wij u graag dit suikerbrood aan. 
Zonder u als aanwonende is het onmogelijk om een rally te organiseren. Nogmaals dank daarvoor! 

 
Twee maanden geleden heeft u van ons een brief ontvangen over de Eurol Hellendoorn Rally die 
aanstaande weekend verreden wordt in de omgeving van Hellendoorn. In deze brief heeft u kunnen 
lezen wat dit voor u als aanwonende van een klassementsproef betekent, waaronder dat verkeer 
van en naar uw woning op vrijdag 16 september tussen 18.15 uur en plm. 0.30 uur niet mogelijk is. 

 

Op donderdag 15 september en vrijdag 16 september zullen de deelnemers de zogenaamde 
klassementsproef gaan verkennen. Dit zullen zij doen in voertuigen met herkenbare sticker op de 
voorruit. Tijdens deze verkenning dienen zij de normaal geldende verkeersregels in acht te 
nemen. Vanuit de organisatie houden wij in samenwerking met politie daar toezicht op.   

 

Mocht u in de aanloop naar het evenement vragen hebben of problemen ondervinden dan kunt u 
via het e-mailadres aanwonendehellendoornrally@hotmail.com contact opnemen. U ontvangt dan 
zo spoedig mogelijk bericht. Wij verzoeken u hierbij de straat en het huisnummer te vermelden. 
Ook herinneren wij u er aan om eventuele thuiszorg/melkwagen/pakketbezorgers te informeren 
over de afsluiting van de wegen.  
 
Ook zijn wij telefonisch bereikbaar. Hiervoor gelden de volgende tijden: woensdag 14 en 
donderdag 15 september tussen 19.00 uur en 20.00 uur, 16 en 17 september van 9.00 uur tot 
23.00 uur. Bij eventuele calamiteiten of dringende vragen tijdens het evenement kunt u ook 
telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 0657393180. 

 

Mocht er onverhoopt door de rallyrijders schade worden veroorzaakt op of aan uw perceel, dan 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen via voorgenoemd telefoonnummer of e-mailadres. 
Het telefoonnummer is t/m dinsdag 21 september bereikbaar. Daarna zijn wij enkel te bereiken 
via ons e-mailadres. 
 
Nogmaals dank en wij zien graag samen met u uit naar een sportief evenement. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

mede namens het organisatiecomité van de Eurol Hellendoorn Rally, 

 
Manon Vosselman, Coördinator aanwonende 
 
 
 
Op de achterzijde ziet u de proef die wij gaan rijden.  
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