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Amsterdam, 22 maart 2017 

 

Geachte leden van de Porsche Club Holland, Beste Porsche vrienden,  

 

Na een spetterende start van het nieuwe Porsche seizoen met de Abdijenrit, mogen wij alweer het 

volgende evenement aankondigen:  De Veluwe Voorjaarsrit op zondag 23 april aanstaande! 

We hebben een gezellige en stressvrije dag voor u in petto die start en eindigt in het bosrijke 

Garderen, en laten u kennismaken met de mooiste gebieden van Oost Gelderland. En zeg nu zelf, 

wat is nu een mooiere plek om het voorjaar te begroeten dan in het groenste deel van Nederland! 
 

 
 

Op zondag 23 april aanstaande wordt u om 10.30 uur verwacht bij Bilderberg Hotel ’t 

Speulderbos te Garderen. Alwaar heerlijke koffie of thee en petit fours op u wachten. De 

deelnemers zullen kort na elkaar worden uitgevlagd; de start van de rit is om 11.30 uur. 

Onderweg is er ruim voldoende tijd en gelegenheid voor een tussenstop. 

 

Uiteraard heeft deze toerrit een wedstrijd element, en telt deze rit mee in de puntentelling voor 

het behalen van de felbegeerde Ton van Heuzen wisseltrofee! 

 

  

De kosten voor deelname aan deze toerrit 

bedragen € 45,- per persoon (kinderen tot 12 

jaar € 20,-). Dit bedrag is inclusief: 

 

� Ontvangst bij Bilderberg Hotel ’t Speulderbos 

�  Roadbook  

�  Uitgebreid dinerbuffet, incl. twee drankjes 

 

 

En dan nog even dit… 

Omdat deze rit start en eindigt bij een hotel, mogen wij onze leden een hotelovernachting met 

ontbijt aanbieden tegen een gereduceerd tarief. Beide hotels zijn prachtig gelegen in de bossen 

en beschikken over wellnessfaciliteiten, met fitness en zwembad.  
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Mocht u gebruik willen maken van 1 of beide overnachtingen, dan kunt u contact opnemen met 

Hotel Bilderberg via: 0577-464400, waarbij u kunt aangeven dat dit om het 

gaat.  Namens de PCH hebben wij een aantal kamers 

geldig tot en met 12 april aanstaande. Wacht dus niet te lang met reserveren!

 

De inschrijving van de toerrit sluit op 

deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving.
 

Adressen: 
 

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos

Speulderbosweg 54   

3886 AP  Garderen   

 

Inschrijven kan uitsluitend via het 

inschrijfformulier.  

 

Op onze homepagina (www.porsche

holland.nl) vindt u een link 

inschrijfformulier, of gebruik of de link 

onderaan deze pagina. 

 

Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA 

0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 

onder vermelding van ‘Veluwe Voor

en uw eigen naam. 
 

Met vriendelijke groeten,  

namens het bestuur van de Porsche Club 

Holland, 
 

Walther Blijleven 

 
 
 
Voorzitter Porsche Club Holland
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Mocht u gebruik willen maken van 1 of beide overnachtingen, dan kunt u contact opnemen met 

464400, waarbij u kunt aangeven dat dit om het Porsche Arrangement

Namens de PCH hebben wij een aantal kamers voor u in optie genomen. Deze optie is 

geldig tot en met 12 april aanstaande. Wacht dus niet te lang met reserveren! 

sluit op 15 april 2017. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt

deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving. 

’t Speulderbos  Bilderberg Residence Groot Heideborgh

  Hogesteeg 50 

  3886 MA  Garderen 

nschrijven kan uitsluitend via het online 

ww.porsche-club-

link naar het 

formulier, of gebruik of de link 

nummer NL57 ABNA 

0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 

Veluwe Voorjaarsrit’ 

Porsche Club 

Voorzitter Porsche Club Holland 

Programma
 
10:30 - 11:00 Ontvangst te Garderen

11:00 - 11:30 Uitleg en uitreiking roadbook

11:30   Start  

16:30 - 17:00 Ontvangst Groot Heideborgh

17:00 - 19:00   Prijsuitreiking en Dinerbuffet

    

    

Klik

Voor het

inschrijfformulier

Klik hier

Voor het

inschrijfformulier

Op zaterdag 22 april heeft u de mogelijkheid 

om te logeren in Hotel ’

startlocatie van de rit), tegen een tarief van 

114,-- euro voor twee personen, inclusief luxe 

ontbijtbuffet. 

Op zondag 23 april kunt u aansluitend aan het 

evenement overnachten in Hotel Residence 

Groot Heideborgh tegen een tarief van 90,

euro voor twee personen, inclusief luxe 

ontbijtbuffet. 

club-holland.nl 

Mocht u gebruik willen maken van 1 of beide overnachtingen, dan kunt u contact opnemen met 

Porsche Arrangement 

voor u in optie genomen. Deze optie is 

 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en 

Residence Groot Heideborgh 

Programma 

Ontvangst te Garderen   

Uitleg en uitreiking roadbook  

   

Ontvangst Groot Heideborgh  

Prijsuitreiking en Dinerbuffet 

Klik hier 

Voor het 

inschrijfformulier 

Klik hier 

Voor het 

inschrijfformulier 

Op zaterdag 22 april heeft u de mogelijkheid 

’t Speulderbos (de 

, tegen een tarief van 

euro voor twee personen, inclusief luxe 

Op zondag 23 april kunt u aansluitend aan het 

evenement overnachten in Hotel Residence 

Groot Heideborgh tegen een tarief van 90,-- 

euro voor twee personen, inclusief luxe 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/CB579B4DD80ADFFBC12580EB006532E8?EditDocument

