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Amsterdam, 22 juli 2019 

Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
 
Wederom zijn er uit onze club leden opgestaan die het op zich hebben genomen om een mooi 
evenement voor de clubgenoten te organiseren. 
Het bestuur nodigt u namens Paula Berrevoets  en Theo Wijlhuizen uit voor een wel heel smakelijke PCH 
dag op :

 
             Ook voor leden die geen liefhebber zijn van dit Zeeuwse goud. 
 
Dit alles natuurlijk in combinatie met een prachtige route over de Zeeuwse eilanden. Voor de deelnemers 
aan Uitwaaien in Zeeland: we rijden vandaag grotendeels door een ander deel van Zeeland. 

 
We beginnen de dag bij restaurant De Meeuw in Bruinisse. U wordt daar zoals 
gebruikelijk hartelijk welkom geheten met een kopje koffie en een petit fours. U 
kunt ook even de benen strekken en een kijkje nemen aan de overkant van de 
straat waar de vissershaven van Bruinisse ligt. De veerpont Anna Jacobapolder-
Bruinisse meert hier aan. Bruinisse is natuurlijk hét mosseldorp van Zeeland. 
 

U ontvangt het routeboek en na de laatste instructies van Paula en Theo gaan we op weg. Voor een 
ontspannen rit of, zo u wilt, strijden voor de punten van de PCH jaarbeker. 
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Deze keer is er een gezamenlijk 

lunchadres tijdens de rit, 
waar een heerlijk koffietafelbuffet 

voor u klaarstaat bij 
Hostellerie Schuddebeurs in 

Schouwen-Duiveland. Dit is een 
hotel in met een gastronomisch restaurant. Bij mooi weer kunnen we genieten in de tuin met terras. 

 
Aan het einde van het 2e deel van de rit komen we weer terug bij De Meeuw in Bruinisse waar we vanaf 
ongeveer 17:00 uur aan tafel kunnen voor de beloofde mosselen. Het onderstaande menu is voor ons 
geselecteerd. U kunt bij inschrijving aangeven welke keuze u hieruit maakt of een andere dieet wens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven kan uitsluitend via het formulier op de website  

of via deze link:  
Betaling bij voorkeur via Ideal onderaan het 
Inschrijfformulier. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de Porsche Club Holland 
 
 

De kosten voor deze 
dag bedragen € 67.50 pp 
Dit is inclusief  
. Ontvangst 
. koffietafelbuffet 
. Diner De Meeuw met 2  
  drankjes  
 

Programma  
10:00 uur ontvangst Bruinisse 
10:30 uur start rit 
Lunchpauze tijdens de rit 
16:30 uur aankomst Bruinisse 
17:00 uur Diner 
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