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Toon Hermans Huis Arnhem.
Inloop, informatie, activiteiten en ontspanning 

voor iedereen die geraakt is door kanker.



In 2013 heeft het Toon Hermans Huis Arnhem haar deuren geopend om 
iedereen die op één of andere wijze in aanraking is geweest met de ziekte 
kanker een plek te geven om bij te komen, in gesprek te raken, het hart 
te luchten en kennis te delen. Wij zijn er voor de betrokkenen zelf, maar 
ook voor de familieleden, vrienden en andere naasten. Het Toon Hermans 
Huis wordt gedragen door vrijwilligers en werkt zonder subsidie. Om het 
huis draaiende te kunnen houden, organiseren we regelmatig activiteiten 
met als doel het Toon Hermans Huis in de schijnwerpers te zetten en om 
fondsen te genereren.
Zo organiseren wij dit jaar op zondag 9 oktober voor de tweede keer de 
Toon Auto Rally met de start en finish op Landgoed Groot Warnsborn.
Vanwege de positieve reacties van vorig jaar is er voor gekozen dit jaar 
de route twee maal zo lang te maken met meer verschillende uitdagende 
onderdelen! Ook kunt u dit jaar kiezen voor de tourklasse of de 
sportklasse.

Helpt u ons mee om het huis open te houden voor onze bezoekers? Wij 
bieden u een uitdagende rally over de prachtige Veluwe!
Schrijft u zich in als equipe of bijvoorbeeld als bedrijf met een aantal auto’s 
als bedrijfsuitje voor een fantastische ervaring en voor het goede doel.
Inschrijven kunt u via onze website www.thharnhem.nl. U ontvangt van ons 
dan een bevestiging met meer informatie.
Op woensdag 5 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur zal er tevens een 
informatieavond plaatsvinden in ons huis aan de Eusebiusbuitensingel 34 te 
Arnhem, waar u uitleg krijgt over de spelregels en de routeaanduiding.

De start op zondag 9 oktober zal plaats vinden om 10 uur vanaf Landgoed 
Groot Warnsborn. Alle soorten en modellen auto’s zijn welkom, maar als u een 
in het oog springend model of type auto heeft, wordt dat uiteraard zeer op 
prijs gesteld. 
Er is een koffiestop bij de Veluwse Stoommaatschappij te Apeldoorn, voor de 
lunch ontvangen wij  u bij Restaurant ‘t Hilletje te Kootwijk.
Iedereen is welkom om u bij de aankomst om omstreeks 16.00 uur te 
verwelkomen op Landgoed Groot Warnsborn, waar de prijsuitreiking onder 
het genot van een hapje en een drankje plaats zal vinden om 17.00 uur. Bij 
de start en finish zal er een leuke skelterbaan aanwezig zijn voor de jeugdige 
toeschouwers.

Uw bijdrage voor deze gehele dag inclusief lunch en informatieavond 
bedraagt €195,00 euro per equipe (2 personen). Het totale positieve saldo 
komt ten bate aan het Toon Hermans Huis Arnhem. 
Wilt u het Toon Hermans Huis Arnhem sponsoren met uw bedrijf of  
inschrijven met meerdere auto’s als bedrijfsuitje? Neemt u dan contact op met 
Cherry Ponsen via: Cherry.Ponsen@thharnhem.nl of 06-46240299

Wij bieden u de mogelijkheid om aan het eind van deze mooie dag in de 
Orangerie van Groot Warnsborn te dineren met een driegangen menu voor 
€28,50 euro per persoon (voorgerecht, hoofdgerecht en koffie/thee met 
bonbons). U kunt zich hiervoor opgeven via het inschrijfformulier op de 
website. Voor gasten die wensen te overnachten in het hotel van zaterdag op 
zondag geldt een prijs van €89,50 p.p. en van zondag op maandag €65,00 
euro p.p. op basis van tweepersoonsgebruik en inclusief het ontbijtbuffet. 
Overnachtingen boekt u op de website www.grootwarnsborn.nl onder 
vermelding van Toon Autorally 9 oktober.

Wij kijken uit naar uw inschrijving!

Het Toon Rally Team.
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