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Amsterdam, 9 februari 2018 

 

Geachte Porsche Club Holland leden,

Beste Porsche vrienden, 

 

 

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de 9

samenwerking met Porsche Cen

begin van de lente weer uit hun 

Zondag 25 maart 2018
U bent van harte welkom bij Porsche Centrum Eindhoven om samen met ons te gaan genieten van 

wat hopelijk een stralende dag zal zijn. Jur & Elly de 

voor u een prachtige route uitgezet met weer de nodige ver

vragen ingevuld onderweg. Het venijn zit ‘m deze dag in de staart.

In Eindhoven wordt u ontvangen door de medewerkers van de

versnapering staan voor u klaar. Een mooie gelegenheid om eens rustig alle tentoongestelde 

Porsches van nabij te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ontvangt hier ook uw routeboek en een goed gevulde goodiebag. 

gezamenlijke uitleg en instructie
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Porsche Club Holland leden, 

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de 9e  opwarmrit van de Porsche Club Holland in 

samenwerking met Porsche Centrum Eindhoven en Maastricht. Onze Porsche

weer uit hun winterslaap gehaald worden op: 

Zondag 25 maart 2018 
U bent van harte welkom bij Porsche Centrum Eindhoven om samen met ons te gaan genieten van 

dag zal zijn. Jur & Elly de Graaf van de Porsche Club Holland hebben 

voor u een prachtige route uitgezet met weer de nodige verrassingen. Er worden ditmaal geen 

Het venijn zit ‘m deze dag in de staart. 

ngen door de medewerkers van de Porsche dealers

versnapering staan voor u klaar. Een mooie gelegenheid om eens rustig alle tentoongestelde 

Porsches van nabij te bekijken.  

outeboek en een goed gevulde goodiebag. Na de 

uitleg en instructie kunt u beginnen aan de Opwarmrit 2018.  

 

holland.nl 

www.porsche-club-holland.nl 

opwarmrit van de Porsche Club Holland in 

Porsches kunnen aan het 

U bent van harte welkom bij Porsche Centrum Eindhoven om samen met ons te gaan genieten van 

Graaf van de Porsche Club Holland hebben 

Er worden ditmaal geen 

Porsche dealers. De koffie en een 

versnapering staan voor u klaar. Een mooie gelegenheid om eens rustig alle tentoongestelde 
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Terwijl Jur & Elly de Graaf zich buigen over het tellen van de punten gaat u genieten van het 

prachtige uitzicht op de ontluikende natuur in de Biesbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vaart zal ook een bijzonder luxueus buffet worden geserveerd. Na een kleine twee uur 

zal de Zilvermeeuw II weer aanmeren en hopen we dat u voldoende verkwikt en aanmerkelijk 

aangedikt de thuisreis kunt aanvangen. Terugkijkend op een geslaagde Porsche dag.

 

Kosten voor dit evenement: 

€ 60,00. per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 15

Inbegrepen zijn; koffie met lekkers bij de ontvangst

Eindhoven, routeboek, boottocht door de 

buffet met drankjes aan boord. 

 

Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website 

van de Porsche Club Holland of via de

 

Betaling kan doormiddel van de IDEAL

op het inschrijfformulier, of door overmaking 

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 onder vermelding van 

Opwarmrit 2018 én de naam waaronder u 

 

Graag tot ziens op Zondag 25 maart 2018

 

Namens de PCH  Namens Porsche Centrum Eindhoven en Maastricht

 

Walther Blijleven  
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Aan het einde van de rit wordt u uitgenodigd om 

aan boord te  gaan van de Zilvermeeuw

vlaggenschip van het rondvaartbedrijf 

Zilvermeeuw  wordt u bij aankomst gevraagd een 

formulier met vragen te beantwoorden onder het 

genot van een drankje.  

Terwijl Jur & Elly de Graaf zich buigen over het tellen van de punten gaat u genieten van het 

prachtige uitzicht op de ontluikende natuur in de Biesbosch tijdens de boottocht

zal ook een bijzonder luxueus buffet worden geserveerd. Na een kleine twee uur 

zal de Zilvermeeuw II weer aanmeren en hopen we dat u voldoende verkwikt en aanmerkelijk 

aangedikt de thuisreis kunt aanvangen. Terugkijkend op een geslaagde Porsche dag.

 

rsoon. Kinderen tot 12 jaar € 15,00. per kind. 

Inbegrepen zijn; koffie met lekkers bij de ontvangst in 

oottocht door de Biesbosch, luxueus 

 

kan alleen via het inschrijfformulier op de website 

van de Porsche Club Holland of via deze link:     

doormiddel van de IDEAL knop 

op het inschrijfformulier, of door overmaking op: 

onder vermelding van  

de naam waaronder u zich inschrijft.   

Graag tot ziens op Zondag 25 maart 2018 

Namens Porsche Centrum Eindhoven en Maastricht

 Robert van Barneveld 

 

10:30  uur 

Centrum Eindhoven: 

De Scheper 305, 5688 HP Oirschot

11:30  uur 

16:00  uur

16:30  uur 

19:30  uur 

 

Inschrijven 

holland.nl 

www.porsche-club-holland.nl 

Aan het einde van de rit wordt u uitgenodigd om 

Zilvermeeuw II. Op dit 

vlaggenschip van het rondvaartbedrijf 

wordt u bij aankomst gevraagd een 

formulier met vragen te beantwoorden onder het 

Terwijl Jur & Elly de Graaf zich buigen over het tellen van de punten gaat u genieten van het 

tijdens de boottocht.  

zal ook een bijzonder luxueus buffet worden geserveerd. Na een kleine twee uur 

zal de Zilvermeeuw II weer aanmeren en hopen we dat u voldoende verkwikt en aanmerkelijk 

aangedikt de thuisreis kunt aanvangen. Terugkijkend op een geslaagde Porsche dag. 

Namens Porsche Centrum Eindhoven en Maastricht  

PROGRAMMA: 

uur   Inschrijven bij Porsche 

Centrum Eindhoven:  

De Scheper 305, 5688 HP Oirschot 

uur start Opwarmrit 

uur  inchecken op de boot 

uur vertrek van de boot 

uur aankomst boot 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/AF64A2A08D68AA7DC125822D006AE0BD?EditDocument

