
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 17 oktober 2018 

Geachte Porsche Club Holland leden,

Beste Porsche vrienden, 

 

Graag sluiten we samen met u een mooi Porschejaar af met weer een geweldig eindfeest. 

Elly en Jur de Graaf hebben een prachtige locatie gevonden waar we ons goed kunnen 

feestzaal is bovendien een onderdeel van het hotel waar u kunt overnachten. 

 

Landgoed ‘De Rosep’ in Oisterwijk wordt het toneel

van het avondvullende programma

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geachte Porsche Club Holland leden,   

Graag sluiten we samen met u een mooi Porschejaar af met weer een geweldig eindfeest. 

Elly en Jur de Graaf hebben een prachtige locatie gevonden waar we ons goed kunnen 

een onderdeel van het hotel waar u kunt overnachten.  

in Oisterwijk wordt het toneel 

programma. 

 

Graag sluiten we samen met u een mooi Porschejaar af met weer een geweldig eindfeest.  

Elly en Jur de Graaf hebben een prachtige locatie gevonden waar we ons goed kunnen vermaken. De 



 

 

Als extra kunt u op landgoed De Rosep blijven logeren na afloop van het eindejaarsfeest. 

ook toegang tot het Spa & Wellnesscentre.

fitnessruimte. De mooie Oisterwijkse bossen 

U kunt er (elektrische) fietsen of mountainbikes huren. 

Het feest begint om 19:00 uur en u wordt ontvangen met een feestelijk drankje.

Er wordt tijdens deze avond een heerlijk

Het feest sluit om ongeveer 24:00 uur

 

 

 

 

Kosten: 

De deelname aan het eindejaarsfeest

een uitgebreid koud en warm buffet, drie drankmuntjes per

verrassingen. 

Hotelkosten: U kunt als extra bij ons 

 voor € 95,- per tweepersoonskamer.

 

Inschrijven voor dit feest kunt u via deze link:                         Of via het formulier op de website.

 

Betaling kan doormiddel van de IDEAL knop op het inschrijfformulier, of door overmaking op:

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 onder vermelding van 

inschrijft. 

Met vriendelijke groet namens de Porsche Club Holland,

 

Walther Blijleven 

 

 

voorzitter 

Secretariaat: Postbus 14592 

(T) 0637 009 864 

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 

Ondertussen wordt ons bevattingsvermogen op 

de proef gesteld door een show van werkelijk 

mind blowing magic. Hier zal zeker nog lang ov

Net als vorig jaa

muzikale omlijsting die  garant staat voor veel 

kunt u op landgoed De Rosep blijven logeren na afloop van het eindejaarsfeest. 

Spa & Wellnesscentre. Het hotel heeft een eigen zwembad, tennisbaan en 

fitnessruimte. De mooie Oisterwijkse bossen en vennen in de omgeving vragen erom ve

(elektrische) fietsen of mountainbikes huren. Inchecktijd op zaterdag is 15:00 uur.

en u wordt ontvangen met een feestelijk drankje. 

heerlijk koud- en warmbuffet  geserveerd met voor elk wat wils.

Het feest sluit om ongeveer 24:00 uur, de bar van het hotel is nog tot in de kleine uurtjes open

 

                 

 

 

 

De deelname aan het eindejaarsfeest kost € 70,- per persoon. Hiervoor ontvangt u een welkoms

een uitgebreid koud en warm buffet, drie drankmuntjes per persoon en een avond vol vertier, muziek 

bij ons een hotelovernachting boeken inclusief ontbijt

per tweepersoonskamer.  

Inschrijven voor dit feest kunt u via deze link:                         Of via het formulier op de website.

kan doormiddel van de IDEAL knop op het inschrijfformulier, of door overmaking op:

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 onder vermelding van Eindejaarsfeest én de naam waaronder u zich 

Met vriendelijke groet namens de Porsche Club Holland, 

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

Ondertussen wordt ons bevattingsvermogen op 

de proef gesteld door een show van werkelijk 

mind blowing magic. Hier zal zeker nog lang over 

worden nagepraat.  

Net als vorig jaar is er weer een uitstekende 

muzikale omlijsting die  garant staat voor veel 

swingende muziek.

kunt u op landgoed De Rosep blijven logeren na afloop van het eindejaarsfeest. Uw kamer biedt 

en eigen zwembad, tennisbaan en 

en vennen in de omgeving vragen erom verkend te worden. 

Inchecktijd op zaterdag is 15:00 uur. 

en warmbuffet  geserveerd met voor elk wat wils. 

is nog tot in de kleine uurtjes open 

                  

 

 

per persoon. Hiervoor ontvangt u een welkomstdrankje, 

ersoon en een avond vol vertier, muziek en 

ief ontbijt en hotelfaciliteiten 

Inschrijven voor dit feest kunt u via deze link:                         Of via het formulier op de website. 

kan doormiddel van de IDEAL knop op het inschrijfformulier, of door overmaking op: 

de naam waaronder u zich 

holland.nl 

he-club-holland.nl 

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/1AE05618D4712F94C125832D0043359A?EditDocument

