
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 12 juni 2019 

 

Geachte leden van de Porsche Club Holland, 

Beste Porsche vrienden. 
 

Graag nodigen wij u uit voor een mooie rit over de Veluwe. We hebben een gezellige en stressvrij dag 

voor u in petto die start en eindigt in het bosrijke Garderen. Hierbij laten we u kennismaken met de 

mooiste gebieden van Oost Gelderland.  

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 21 juli aanstaande wordt u om 10:30 uur verwacht bij Bilderberg Hotel ’t Speulderbos te 

Garderen. Daar staat een heerlijke koffie of thee met een petit fours op u te wachten. De deelnemers 

zullen kort na elkaar worden uitgevlagd; de start van de rit is om 11:30 uur. Onderweg is er ruim 

voldoende gelegenheid voor een tussenstop. 

Uiteraard heeft deze tourrit een wedstrijdelement, en telt deze rit mee voor de puntentelling bij het 

behalen van de PCH Ton van Heuzen wisseltrofee! 

 

 

 

 

 

 
 

Extra mogelijkheid  

Omdat deze rit start en eindigt bij een hotel is er voor de liefhebbers de gelegenheid om tegen een 

gereduceerd tarief op zaterdag 20 juli te overnachten bij Hotel ’t Speulderbos ( de startlocatie van de rit) 

tegen een tarief van 114,- euro voor twee personen, inclusief een luxe ontbijtbuffet.   

Op zondag 22 juli kunt u aansluitend aan het evenement overnachten in Hotel Residence Groot 

Heideborgh tegen een tarief van 90,- euro voor twee personen, inclusief een luxe ontbijtbuffet. 



 

Mocht u gebruik willen maken van 1 of beide 

overnachtingen, dan kunt u contact opnemen 

met Hotel Bilderberg via: 0577-464400, 

waarbij u aan kunt geven dat het om een PCH

Arrangement gaat. Namens de Porsche Club 

Holland hebben wij een aantal kamers voor u in 

optie genomen. Deze optie is geldig tot en met 

11 juli aanstaande. Wacht dus niet te lang met 

reserveren. 

 

 

 

 

 

Residence Groot Heideborgh t 

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos  

Speulderbosweg 54   

3886 AP Garderen   
 

De kosten voor deelname aan de tourrit bedragen 

bedrag is inclusief: 

- Ontvangst bij Hotel ’t Speu

- Routeboek 

- Uitgebreid dinerbuffet incl. twee drankjes 
 

Inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfformulier

op onze website of via deze link:  

 

 

Betaling bij voorkeur via iDeal onderaan het

Inschrijfformulier. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Porsche Club Holland 

 

 

Walther Blijleven 

Secretariaat: Postbus 14592 

(T) 0637 009 864 

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 

PROGRAMMA

10:30 – 11:00  Ontvangst Speulderbos

11:00 – 11:30  Uitleg en uitreiking

             route boek

11:30              Start

16:30 – 17:00   Ontvangst 

              Groot Heideborgh

17:00 – 19:00   Prijsuitreiking en 

              Dinerbuffet

Mocht u gebruik willen maken van 1 of beide 

overnachtingen, dan kunt u contact opnemen 

464400, 

geven dat het om een PCH-

Arrangement gaat. Namens de Porsche Club 

Holland hebben wij een aantal kamers voor u in 

optie genomen. Deze optie is geldig tot en met 

11 juli aanstaande. Wacht dus niet te lang met 

   Bilderberg Residence Groot Heideborgh 

   Hogesteeg 50                      

   3886 MA Garderen 

tourrit bedragen € 45,- per persoon (kinderen tot 12 ja

Speulderbos 

Uitgebreid dinerbuffet incl. twee drankjes  

Inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfformulier 

 

eal onderaan het 

 

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

PROGRAMMA 

Ontvangst Speulderbos 

Uitleg en uitreiking 

route boek 

Start  

Ontvangst  

Groot Heideborgh 

Prijsuitreiking en  

Dinerbuffet 

Bilderberg Residence Groot Heideborgh  

 

per persoon (kinderen tot 12 jaar € 20,-). Dit 

holland.nl 

www.porsche-club-holland.nl 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/17588963B0749D6AC125841C0020A405?EditDocument

