
Ontvangst, 
inschrijving uitreiking route boek: 

10:00-10:45
 

Welkomstwoord & uitleg rit:  
10:45-10:55

 
START equipes +picknicktas  

11:00-11:30 
(elke minuut 1 auto)

 
Ochtend rit duur:   

+/- 1,5 uur
 

LUNCH:     
13:30-14:30

 
Middag rit duur:   

+/- 1,5 uur
 

FINISH:     
15:30-16:00

 
Borrel met bittergarnituur 

16:00-16:30/17:00

Borgen Rit
             G R O N I N G E N

In het kort

In de provincie Groningen zijn veel
borgen (stenen landhuizen) als

steenhuis begonnen. Steenhuizen
stammen uit de middeleeuwen en

waren versterkte torens bedoeld om
bescherming te bieden tegen

aanvallen. Omdat stenen duur waren
konden alleen de rijken zich zo’n

steenhuis veroorloven. Van de
ongeveer 200 steenhuizen en borgen
die in de provincie Groningen hebben

gestaan, zijn er nog 16 over. 

Zondag 18 juli 2021
Geachte Porsche Club Holland leden,

Met groot genoegen kunnen we u weer uitnodigen voor een
tourrit van onze club.

En wat voor een evenement!
Karin Strijbos en Hans Kerkhoven hebben voor ons een mooie route uitgezet
in de provincie Groningen. Een plek waar de PCH jammer genoeg niet al te
vaak komt. Reden te meer om deze convocatie eens aandachtig te lezen en
als het u bevalt, snel in te schrijven.

Omdat Groningen voor de meesten van ons een mooi eindje weg is hebben
Karin en Hans een lijst met hotels opgesteld die u aan het slot van deze
convocatie kunt vinden

We starten de rit bij de Beach Club Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1 in Haren.
Hier kunt u even bijkomen van de lange rit onder het genot van een kopje koffie
of thee met een lekker gebakje. 

Borgen Rit
             G R O N I N G E N



Aan het einde van de middag  komen we dan aan op het terras van De Peizer
Hopbel. Hier zal de uistlag van de Borgen Rit bekend gemaakt worden terwijl u
geniet van een borrel met een bittergarnituur

Graag zien we u op zondag 18 juli in Groningen.
met vriendelijke groet, ook namens Karin Strijbos en Hans Kerkhoven
 
Walther Blijleven

Voorzitter 

Borgen Rit
             G R O N I N G E N

Best Western Plus Hotel   
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen 
Fletcher Familiehotel                                 
Groningerweg 19, Paterswolde 
Bij Boon                                                      
 Hoofdstraat 12 Peize
Van der Valk Hoogkerk                              
Borchsingel 53, Eelderwolde      
Mercure Hotel                                       
 Expositielaan 7, Groningen
Apollo Hotel                                                  
Laan van de Vrijheid 91, Groningen
NH Hotel                                                        
Hanzeplein 132, Groningen
Fletcher Hotel Zeegse Duinen                  
Schipborgerweg 8 Zeegse
Best Western Hotel                                     
Radesingel 50 Groningen
City Hotel                                                      
Gedempte Kattendiep 25, Groningen

Op de startlocatie is er dan ook eindelijk weer eens de gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en bij te praten. Bij de inschrijving ontvangt u het routeboek en
even later na het welkomstwoord, duidelijke instructies voor de rit. U start op
de tijd die eerder op de ochtend aan u is doorgegeven.

Na een rit van ongeveer 1.5 uur komen we dan aan bij onze lunchlocatie waar
een heerlijk lunchbuffet voor u klaarstaat.

 
 

Deelname aan deze rit kost 
€ 47,50.-  pp.

U krijgt hiervoor:

Ontvangst met koffie, thee en
gebak

Route boek en Picknicktas 
 

Lunchbuffet inc. 2 drankjes

Bij de finish: borrel met
 bittergarnituur:  

Kosten

Hotel restaurant Landgoed Ekenstein uit 1648 is een mooie Borg en het brengt
u wel terug in de sfeer van toen. Hier kunt u even uitrusten en u voorbereiden
op het 2e deel van de Borgen Rit die natuurlijk ook een puzzle element kent.

Secretariaat: Postbus 91 │ 1420 AB Uithoorn
(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

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze rit kan alleen via het
inschrijfformulier op de website of via

deze Link

Betalen
U kunt betalen via de
iDEAL knop onder aan
het inschrijfformulier

de inschrijving sluit op zondag 11 juli 

klik hier

Er is een maximum van 30 equipes

mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl
https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/A856289DD51709DDC12586F200256CA9?EditDocument

