
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche Vrienden, 
 

Met veel plezier kondigen wij u de PCH IJsseltoerrit aan. Mieke en Ad van Walchren hebben 
wederom voor ons een mooie Porsche dag samengesteld.   
 

 

 
nemen Ad en Mieke ons mee voor een prachtige rit. De doelstelling is u zoveel mogelijk te laten 
genieten van het natuurschoon, de weiden en een gebied langs de IJSSEL met als handleiding een 
gevarieerd samengesteld routeboek met vragen, foto’s en verrassingen!  

 
Ook de hersenen moeten aan het werk om een citaat te destilleren uit een aantal foto’s! 
U wordt ontvangen in Beekbergen bij het Ford museum met een kopje koffie of thee met gebak. 
Het Fordmuseum is vrij door u te bezoeken . 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na uitleg en instructie ontvangt u het routeboek en kunt 
u vertrekken voor een mooie dag langs grazige weiden 
en de IJssel  

Aan het einde van deze oer-Nederlandse rit 
ontvangen we u in de verrassende  bijna on-
Nederlandse, spiksplinternieuwe horeca- en 
evenementen onderneming: 
SOAP Stadsstrand te Apeldoorn 
 

Hier sluiten we de dag af met een heerlijke BBQ 

 

 

 

 

 

 

Er is plaats voor maximaal 25 equipes 
 

Graag tot ziens op Zondag 15 juli 2018 
 
Namens de PCH   
 
 
 

  
Voorzitter  
 

Secretariaat: Postbus 14592 – 1001 LB Amsterdam 
(T) 0637 009 864 – (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 – KvK Utrecht Nr. 40478376 – www.porsche-club-holland.nl 

  PROGRAMMA 
10:30 - 11:00   ontvangst Ford museum  
    Tullekensmolenweg 33 
    7361 EN Beekbergen 
11:30 - 12:00   vertrek 
16:30 - 17:30   aankomst SOAP Stadsstrand 
18:00    aanvang BBQ 
20:00    sluiting evenement 

KOSTEN 
 € 42.50 per persoon,  
  kinderen tot 12 jaar €15,-       
  Voor: 
- Koffie met gebak bij ontvangst. 
- mogelijkheid tot bezoek Ford museum 
- routeboek en toerrit 
- afsluitende BBQ met 2 drankjes pp. 

INSCHRIJVEN en BETALEN kan alleen via het inschrijfformulier klik op deze link: 
De inschrijving sluit op zondag 8 juli.  
Bij ANNULEREN na 8 juli kunnen wij uw inschrijfgeld niet meer retourneren. 

mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl
https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/35D4CB94A6D34DBCC12582A00068C4B5?EditDocument

