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Zaterdag 3 November

 

Amsterdam, 3 Oktober 2018 

Geachte PCH leden,  

Beste Porsche vrienden, 

 

Met veel genoegen nodigen wij u uit om deel te nemen aan de laatste rit van dit jaar, de 

Avondrally, editie 2018. Deze rit wordt 

Rotterdam.  Wij beloven u een bijzondere rit, voorafgegaan door een alco

Zalmhuis.  

 

Hiertoe wordt u op zaterdag 3 november  om 17:00 uur verwacht in Capelle aan de IJssel, waar u 

kunt genieten van een uitgebreid diner buffet. Tijdens het diner krijgt u uitleg over de rit van de 

avond . U krijgt uitleg hoe u deze avond in de prijzen kunt vallen, en hoe u punten verzamelt voor 

de felbegeerde jaarbeker.  

 

Na afsluiting van het diner, zullen
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Met veel genoegen nodigen wij u uit om deel te nemen aan de laatste rit van dit jaar, de 

Avondrally, editie 2018. Deze rit wordt georganiseerd in samenwerking met Porsche Centrum 

Wij beloven u een bijzondere rit, voorafgegaan door een alco

Hiertoe wordt u op zaterdag 3 november  om 17:00 uur verwacht in Capelle aan de IJssel, waar u 

enieten van een uitgebreid diner buffet. Tijdens het diner krijgt u uitleg over de rit van de 

avond . U krijgt uitleg hoe u deze avond in de prijzen kunt vallen, en hoe u punten verzamelt voor 

Na afsluiting van het diner, zullen de eerste rijders om 18:15 kunnen vertrekken. 

club-holland.nl 

 

Met veel genoegen nodigen wij u uit om deel te nemen aan de laatste rit van dit jaar, de 

georganiseerd in samenwerking met Porsche Centrum 

Wij beloven u een bijzondere rit, voorafgegaan door een alcoholvrij diner in het 

Hiertoe wordt u op zaterdag 3 november  om 17:00 uur verwacht in Capelle aan de IJssel, waar u 

enieten van een uitgebreid diner buffet. Tijdens het diner krijgt u uitleg over de rit van de 

avond . U krijgt uitleg hoe u deze avond in de prijzen kunt vallen, en hoe u punten verzamelt voor 

de eerste rijders om 18:15 kunnen vertrekken.  

 



Secretariaat: Postbus 
(T) 0637 009 864

IBAN: NL57 ABNA 0555 9468 86

 

 

De rit eindigt bij Porsche Centrum Rotterdam, w

Hier kunt u tussen al het moois in de showroom genieten van een hapje en een drankje. 

Rond 22:30 is het evenement ten einde.  

 

Dit alles mogen wij u aanbieden voor slechts 

 

17:00 uur Ontvangst met diner

18:30 uur Vertrek, u krijgt van ons  alle hulpmiddelen die u nodig hebt om

 in het donker te navigeren

21:00 uur Ontvangt bij Porsche Centrum Rotterdam,  borrel met hapjes en muziek

22:30 uur Einde evenement

 

 
 
 

Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Vol is vol!

via de PCH Website. 
 

De inschrijving sluit op 2
 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 

Walther Blijleven 

Voorzitter 
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De rit eindigt bij Porsche Centrum Rotterdam, waar de eerste rijders rond 21:00

Hier kunt u tussen al het moois in de showroom genieten van een hapje en een drankje. 

t evenement ten einde.   

Dit alles mogen wij u aanbieden voor slechts 40,-- euro per persoon. Dat is inclusief:

Ontvangst met diner 

Vertrek, u krijgt van ons  alle hulpmiddelen die u nodig hebt om

in het donker te navigeren 

Ontvangt bij Porsche Centrum Rotterdam,  borrel met hapjes en muziek

Einde evenement 

Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Vol is vol!  Inschrijven kan via de link hieronder of 

inschrijving sluit op 27 Oktober 2018 

Inschrijven PCR & PCH Avondrit

club-holland.nl 

aar de eerste rijders rond 21:00 zullen arriveren.  

Hier kunt u tussen al het moois in de showroom genieten van een hapje en een drankje.  

euro per persoon. Dat is inclusief: 

Vertrek, u krijgt van ons  alle hulpmiddelen die u nodig hebt om 

Ontvangt bij Porsche Centrum Rotterdam,  borrel met hapjes en muziek 

 

Inschrijven kan via de link hieronder of 

Inschrijven PCR & PCH Avondrit 

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/6D5BD3FC83B2D1E9C125831C0064AFAB?EditDocument

