
 

 

 

Geachte Porsche Club Holland leden,

Beste Porsche vrienden,  
 

Graag nodigen wij u uit op zondag 5 

Jac. en Annie van Casteren hebben deze

te laten zien van hun provincie, 

zandgronden en de vele watergebieden, 

 
We starten bij een van de  

forten van de Nieuwe  

Hollandse  

Waterlinie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het fort Altena te Werkendam. 

locatie, waar we ontvangen worden met koffie en 

lekkers. U kunt hier ook een gratis 

bescheiden museum. Voor meer informatie

 
 

 

              

 

 

Het 1e deel van de Brabantrit 

Brabant, dat er onder andere voor moet zorgen dat de mensen minder last krijgen van 

overstromingen. 
 

Rond 12.30 uur komen we aan bij een horeca g
 

Tijdens het 2e deel van de rit gaan we verder Brabant in. Via dijkjes en dorpjes komen we langs 

boerderijen gebouwd op terpen. Behalve natuur passeert u ook monumenten, pretparken en 

dierentuinen deze middag. misschien heeft u hier in uw kindertijd wel eens ‘n heerlijk dagje

gehad. 
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Geachte Porsche Club Holland leden, 

zondag 5 augustus voor de Brabantrit van de Porsche 

hebben deze rit gemaakt om u enkele mooie en interessant

, Noord-Brabant. U zult versteld staan van de bossen,

watergebieden, zowel nieuwe als oude.  

te Werkendam. Een geweldige   

locatie, waar we ontvangen worden met koffie en  

gratis bezoek brengen aan het  

Voor meer informatie: http://www.fortaltena.nl 

 

gaat door een prachtig nieuw ingericht waterrijk gebied 

voor moet zorgen dat de mensen minder last krijgen van 

komen we aan bij een horeca gelegenheid, waar we een klein uurtje

van de rit gaan we verder Brabant in. Via dijkjes en dorpjes komen we langs 

boerderijen gebouwd op terpen. Behalve natuur passeert u ook monumenten, pretparken en 

dierentuinen deze middag. misschien heeft u hier in uw kindertijd wel eens ‘n heerlijk dagje
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orsche Club Holland.  

interessante streken 

. U zult versteld staan van de bossen, de 

gaat door een prachtig nieuw ingericht waterrijk gebied in Noord 

voor moet zorgen dat de mensen minder last krijgen van 

een klein uurtje pauzeren.  

van de rit gaan we verder Brabant in. Via dijkjes en dorpjes komen we langs 

boerderijen gebouwd op terpen. Behalve natuur passeert u ook monumenten, pretparken en 

dierentuinen deze middag. misschien heeft u hier in uw kindertijd wel eens ‘n heerlijk dagje uit 
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Onze Brabantrit eindigt bij de Hilvaria

vroeger veel films en muziekopnames gemaakt.

architectuur en hedendaagse kunst elkaar ontmoet

omgeving net onder Tilburg, ver weg van de dagelijkse beslommeringen.

Brabant-rit afsluiten met  overheerlijke 

kan gaan. https://www.hilvariastudios.nl

 
                                                                          

     

 

 

Inschrijven en betalen kan alleen via het inschrijfformulier. Klik op deze link.

De inschrijving sluit op zondag 22 juli en er is plaats voor 25 equipes

Bij annuleren na 29 juli kunnen wij uw inschrijfgeld niet meer retourneren
 

Graag zien we u op zondag 5 augustus in Brabant 

Met vriendelijke groet namens Jac. en Annie van Casteren

  

 

 

Walther Blijleven  

Voorzitter  
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PROGRAMMA 

10.00 uur ontvangst. 

11.00 uur vertrek deel 1 

12.30 pauze. 

13.30 uur vertrek deel 2 

16.15 uur aankomst en      

prijsuitreiking. 

17.00 uur Barbecue 

19.00 uur sluiting evenement 

eindigt bij de Hilvaria Studio’s, (Goirlesedijk 12b te Hilvarenbeek

er veel films en muziekopnames gemaakt. Nu zijn de Hilvaria Studio’s een plek waar natuur, 

ndaagse kunst elkaar ontmoeten. Een unieke plek, gelegen in een bosrijke 

, ver weg van de dagelijkse beslommeringen. Hier gaan

rit afsluiten met  overheerlijke BBQ, zodat iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts 

https://www.hilvariastudios.nl                                               

                                                                                                                             

kan alleen via het inschrijfformulier. Klik op deze link. 

De inschrijving sluit op zondag 22 juli en er is plaats voor 25 equipes 

na 29 juli kunnen wij uw inschrijfgeld niet meer retourneren                   

Graag zien we u op zondag 5 augustus in Brabant  

Met vriendelijke groet namens Jac. en Annie van Casteren, 
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KOSTEN

€ 42,50.- per persoon

Kinderen t/m 12 jr. 

Hiervoor ontvangt u:

Koffie met lekkers bij ontvangst

Routeboek 

BBQ 

Goodiebag 

 

Goirlesedijk 12b te Hilvarenbeek). Hier werden 

Nu zijn de Hilvaria Studio’s een plek waar natuur, 

gelegen in een bosrijke 

Hier gaan we de 

, zodat iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts 
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KOSTEN 

per persoon 

Kinderen t/m 12 jr. € 20,- pp 

Hiervoor ontvangt u: 

Koffie met lekkers bij ontvangst 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/26E4B02F6540FEF6C12582BF0065C7A6?EditDocument

