
In het kort

Begin jaren vijftig was het nog een
zeldzaamheid om op de openbare weg
een Porsche aan te treffen. Dat leidde

bij de bezitters van een Porsche tot
een versterkt samenhorigheidsgevoel,

niet alleen in Duitsland. De
internationale succesgeschiedenis van

de Porsche-clubs begon in 1953 met
de oprichting van Porsche Club

Belgium. Drie jaar later volgde de PCH
als 12e club.

Vandaag vormen meer dan 700
officieel erkende Porsche-clubs met in
totaal ca. 200.000 leden uit meer dan
75 landen de grootste merkenclub ter

wereld in de automobielsector.
 

Programma
 

vanaf 18:00 uur Ontvangst 
 

18:45 – 19:15 uur   Fotoshoot met 
 celebrity

 
19:15 uur Welkomstwoord 

 
19:30 uur Aanvang buffet

 
21:00 uur Aanvang feestavond met

 DJ Robert Pouwels en act
 

22:00 – 22:30 uur Een spetterend
optreden van wereldformaat

 
0:00 uur Eind feest, nazit in de bar

 
 

Zaterdag  27 november 2021 

Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden

HET GAAT DOOR!

We vinden het erg fijn om u te kunnen uitnodigen voor ons Porsche Club
Holland eindejaarsfeest. Zo kunnen we ons jubileumjaar toch nog
feestelijk afsluiten.  Op 28 april 1956 is de PCH opgericht en we bestaan
nu  65 jaar. 

gaan we dit vieren met het feestelijke thema: 'net als in de film'.

Kleed u dus als een filmster die naar de Oscar uitreiking gaat en trek uw
galajurk of smoking aan of ga los en dos uzelf uit als uw favoriete
filmfiguur. 
Uiteraard is dit nooit verplicht, maar feestelijke kleding wordt wel op
prijs gesteld.
Het mooiste glitter en glamourpaar wint een Oscar alsmede de man en
de vrouw die de beste look-a-like zijn van bekende filmfiguren.

Zaterdag  27 november 2021 



Wilt u tijdens deze avond onbezorgd van een
alcoholische versnapering kunnen genieten dan kunt u
blijven slapen in dit fijne hotel.
Een overnachting kost € 155,50 incl. ontbijt excl.€ 7,20
toeristenbelasting.
Golden Tulip Central, Burg. Loeffplein 98, 
                                         5211 RX Den Bosch

 

We ontvangen u in het Golden 
Tulip Hotel Central in Den Bosch.

Vanaf 18:00 uur ligt voor u 
de rode loper uit en staan de 
paparazzi klaar om u van alle 
kanten te fotograferen. Even later zal 
een wereldberoemde filmfiguur zijn 
opwachting maken om samen met alle 
gasten op de foto te gaan.

Na het welkomstwoord door de voorzitter gaan we aan 
tafel om te genieten van een zeer uitgebreid buffet, met 
de heerlijkste gerechten voor elk wat wils. Tijdens de
feestavond wordt er nog diverse malen rondgegaan 
met lekker hapjes.

Op de navolgende feestavond zal er een 
spetterend optreden zijn van wederom een act van
wereldformaat.
.

DJ Robert Pouwels verzorgt de muziek en zal u 
gedurende de avond nog verrassen met een 
eigen act. Om middernacht zal het feest 
eindigen en kunt u ( als dit al weer mag) nog
gezellig naborrelen in de bar.

Kosten voor dit evenement
bedragen € 91.- per persoon.

Hiervoor ontvangt u:
een volledige avond met

entertaiment
6 consumpties p.p.

(wijn- bier- frisdrank- koffie of thee)
Uitgebreid buffet en snacks

gedurende de avond

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

 

Kosten

Inschrijven

Inschrijven voor dit feest 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 zaterdag 
 20 november

Annuleren na 20 november
 kan niet kostenloos

Namens de Porsche
Club Holland:

Walther Blijleven,
Voorzitter

Parkeerkosten
Bij 0 – 5 uur €  7,50
Bij 5 – 9 uur € 10,00

Per nacht bij overnachting € 13,75
daarna € 1,50 per uur

Graag zien wij u tegemoet op dit mooie feest. 

KLIK

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/7391C04074162824C1258762003EC008?EditDocument
mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl

