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Zondag Zondag Zondag Zondag 
 

Amsterdam, 4 december 2018 
 

Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden,
 

Graag nodigen wij u uit voor onze tra

prachtige en stijlvolle locatie gevonden om het nieuwe jaar samen met elkaar in te luiden.
 

Kasteel Oud-Poelgeest, op een steenworp van Leiden, 

zullen terugkijken op het afgelopen clubjaar en het bestuur hoopt u weer een goedgevulde evenementen 

agenda te kunnen presenteren. Graag heffen we 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Landgoed Oud-Poelgeest is een historische buitenplaats in Oegstgeest. In het parkbos, dat op zich al 

een rijksmonument is (10 ha groot), staan meerdere rijksmonumenten, waarvan het

het Koetshuis uit de negentiende eeuw het meest aansp
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Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden, 

voor onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. We hebben wederom weer een 

prachtige en stijlvolle locatie gevonden om het nieuwe jaar samen met elkaar in te luiden.

, op een steenworp van Leiden, biedt een gezellige en sfeervolle ambiance. We 

zullen terugkijken op het afgelopen clubjaar en het bestuur hoopt u weer een goedgevulde evenementen 

agenda te kunnen presenteren. Graag heffen we dan ook gezamenlijk het glas op ieders gezondheid.

is een historische buitenplaats in Oegstgeest. In het parkbos, dat op zich al 

een rijksmonument is (10 ha groot), staan meerdere rijksmonumenten, waarvan het

uit de negentiende eeuw het meest aanspreken. 

club-holland.nl 
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We hebben wederom weer een 

prachtige en stijlvolle locatie gevonden om het nieuwe jaar samen met elkaar in te luiden. 

biedt een gezellige en sfeervolle ambiance. We 

zullen terugkijken op het afgelopen clubjaar en het bestuur hoopt u weer een goedgevulde evenementen 

et glas op ieders gezondheid. 

is een historische buitenplaats in Oegstgeest. In het parkbos, dat op zich al 

een rijksmonument is (10 ha groot), staan meerdere rijksmonumenten, waarvan het Kasteel uit 1668 en 
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U wordt om 14:00 uur welkom geheten

Behalve een terug- en vooruitblik op het Porsche clubjaar zullen deze middag ook de felbegeerde 

jaarbekers uitgereikt worden. De winnaars van de sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het officiële programma is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. Tijdens de receptie 

heerlijke High Tea worden geserveerd

overige drankjes dient u af te rekenen aan de bar. 

 

Met ons bezoek draagt de Porsche Club Holland  bij aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. 

Het maakt restauratie, onderhoud en verfraaiing van de mon

mogelijk.  

 

De kosten voor de nieuwjaarsreceptie zijn 

 

     

    14:00 uur   Ontvangst

    14:30 uur   Presentatie &

     

    15:15 uur   High Tea

    17:30 uur   Einde receptie

     

 

 

Dineren  

Na het succes van vorig jaar is er v

om te dineren in de Drakenzaal welke 

Het 4-gangen diner zal worden samengesteld onder leiding van Chef

wordt geserveerd in combinatie met bijpassende wijnen. 

  

 
 

Secretariaat: Postbus 14592, 1001 LB Amsterdam 
37009864 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

IBAN NL57 ABNA 055.59.46.886 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club

geheten in de het kasteel met een sprankelend glas cava.

en vooruitblik op het Porsche clubjaar zullen deze middag ook de felbegeerde 

uitgereikt worden. De winnaars van de sport- en tourbekers worden bekend gemaakt.

Na het officiële programma is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. Tijdens de receptie 

veerd. Voor de drankjes krijgt u twee muntjes per persoon bij aankomst, 

overige drankjes dient u af te rekenen aan de bar.  

Met ons bezoek draagt de Porsche Club Holland  bij aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. 

Het maakt restauratie, onderhoud en verfraaiing van de monumenten op Landgoed Oud Poelgeest 

nieuwjaarsreceptie zijn € 17.50 per persoon. Kinderen € 7.50  

 Programma 

14:00 uur   Ontvangst 

14:30 uur   Presentatie & 

        Prijsuitreiking 

15:15 uur   High Tea 

17:30 uur   Einde receptie 

 

Na het succes van vorig jaar is er voor de liefhebbers onder ons wederom aansluitend de mogelijkheid 

welke op deze avond speciaal voor ons gereserveerd is. 

er zal worden samengesteld onder leiding van Chef-kok Erik van der Hulst, 

wordt geserveerd in combinatie met bijpassende wijnen.  

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

club-holland.nl 

sprankelend glas cava. 

en vooruitblik op het Porsche clubjaar zullen deze middag ook de felbegeerde 

en tourbekers worden bekend gemaakt. 

Na het officiële programma is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. Tijdens de receptie zal er 

jgt u twee muntjes per persoon bij aankomst, 

Met ons bezoek draagt de Porsche Club Holland  bij aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. 

umenten op Landgoed Oud Poelgeest 

ansluitend de mogelijkheid 

avond speciaal voor ons gereserveerd is.  

kok Erik van der Hulst,  Het diner 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
2019 
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Verder heeft u de mogelijkheid om

inschrijving kunt u uw voorkeur kenbaar

Deelname aan dit besloten diner is mogelijk voor 

Attentie: de Drakenzaal biedt plaats aan maximaal 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overnachten is mogelijk in het Koetshuis van Kasteel Oud Poelgeest vanaf 

Ontbijt voor €16,- per persoon. U dient een eventuele overnachting zelf te boeken bij het kasteel.

 
ADRES: 

Poelgeesterweg 1  

2341 NM Oegstgeest  

071-5174224  

 
Inschrijven kan uitsluitend online via de homepage van onze website of via

Betaling van de kosten op rekening

vermelding van nieuwjaarsreceptie 2019

 

De inschrijving sluit op zondag 6 januari 2019

 

 

 

Met vriendelijke groet namens de Porsche Club 

 

Walther Blijleven 

voorzitter 
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Verder heeft u de mogelijkheid om (vooraf) te kiezen voor vis-, vlees- of vegetarische gerechten. Bij uw 

uw voorkeur kenbaar maken. 

Deelname aan dit besloten diner is mogelijk voor € 70,00 euro per persoon, inclusief bijpassende wijn

ats aan maximaal 30 personen, dus schrijf u snel hiervoor in

Overnachten is mogelijk in het Koetshuis van Kasteel Oud Poelgeest vanaf €79,- 

U dient een eventuele overnachting zelf te boeken bij het kasteel.

Inschrijven kan uitsluitend online via de homepage van onze website of via de link op deze pagina

rekening NL57 ABNA 0555 9468 86 t.n.v. Porsche Club Holland, onder 

ding van nieuwjaarsreceptie 2019 en uw eigen naam.  

zondag 6 januari 2019.  

Met vriendelijke groet namens de Porsche Club Holland, 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
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Klik hier 

voor 

inschrijven 

of vegetarische gerechten. Bij uw 

, inclusief bijpassende wijnen.  

dus schrijf u snel hiervoor in. 

 per kamer per nacht. 

U dient een eventuele overnachting zelf te boeken bij het kasteel. 

op deze pagina.  

NL57 ABNA 0555 9468 86 t.n.v. Porsche Club Holland, onder 

2019 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/35ABB0EAEBEF2095C125835E004042AB?EditDocument

