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Eindhoven, 9 februari 2020 

 

Beste Porsche vrienden, 

 

Graag nodigen wij u uit voor de 11e Opwarmrit. De traditionele opening van het toerrittenseizoen op 

 zondag 22 maart aanstaande. 
 

Elly en Jur de Graaf van de Porsche Club Holland hebben weer samen met Porsche Centrum Eindhoven 

en Maastricht een mooie rit voor u uitgezet met de titel: 

In de voetsporen van Vincent van Gogh 

Het wordt een kunstzinnig en sportieve dag. Vincent van Gogh heeft in zijn korte leven vele 

woonadressen gehad waarvan meerdere in Brabant. Een aantal hiervan zoeken wij op via de prachtige 

wegen en weggetjes van het Brabantse land. Verrassend om te zien op hoeveel schilderijen van Vincent 

van Gogh Brabant te herkennen is. Het Noord-Brabants museum in ’s-Hertogenbosch heeft een mooie 

collectie hiervan. 

De start zal zijn bij het Porsche Centrum Eindhoven te Oirschot. 

U wordt hier van harte welkom geheten in de mooie showroom 

met natuurlijk de laatste nieuwe modellen, waaronder de 1e 

elektrische sportwagen de Taycan.  De koffie met iets lekkers 

staat er voor u klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-club-holland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een welkomstwoord zal de rit starten vanaf ca 10:45 uur. U gaat op weg met de welbekende 

goedgevulde goodiebag. Onderweg is er voldoende tijd om te stoppen voor koffie of lunch.  

We eindigen bij Kir Royale in het plaatsje Schijf, waar u nog een vragenlijst en een extra opdracht staan 

te wachten. Daarna is het tijd voor een uitgebreid Brabants koud en warm buffet. Vergeet niet uw 

dieetwensen in te vullen op het inschrijfformulier. 

 

Kosten voor dit evenement bedragen € 60.- per persoon, 

voor kinderen tot en met 12 jaar  € 15.-  
 

Hiervoor ontvangt u: 

- Welkom met koffie, thee, frisdrank met wat lekkers. 

- Routeboek 

- Goodiebag 

- Koud- en warm buffet met drankjes 

 

Inschrijven kunt u via het inschrijfformulier op de website. 

Klikt u hiervoor op deze link 

 

of via de Porsche 24app, zodat u punten verzameld 

 

Sluiting inschrijving Zondag 15 maart 2020 

Namens de Porsche Club 

Holland: 

 

Walther Blijleven 

Voorzitter 

Namens Porsche Centrum 

Eindhoven & Maastricht: 

 

Ad Geerts en Luc Vanderfeesten 

Directeur eigenaar 

Graag ontmoeten wij u zondag 22 maart in Oirschot. 

Met vriendelijke groet, 


