
Op diverse plaatsen langs de Linge vindt men theetuinen, pleisterplaats
Rustwat, de dorpen Ameide, Tienhoven, Goudriaan, 't Raadhuis en de
gemeente De Molenlanden met zijn vele wieken en zien we een stukje van
het Unesco Werelderfgoed. Tussendoor slingeren we telkens langs de
rivieren. Na het zien van al dat water finishen we in het dorpshuis in
Herwijnen waar een groot scherm aanwezig is om de GP van Barcelona te
volgen.

Programma
 

10.00 uur                              Ontvangst bij 
                                                Boshuis Thuis in Water!
                                                Azewijnseweg 2
                                                4214 KC Vuren

10.30 uur                              Korte presentatie en                                          
                                                rondleiding

11.00 - 11.45 uur                 Start toertocht

14.30 - 15.00 uur                 Aankomst bij De Poort
                                                Zworrelstraat 79
                                                4171 AH Herwijnen

15.00 uur                              Formule 1 GP Barcelona
                                                voor racefanaten

16.30 uur                              Warm en koud buffet

18.00 uur                              Prijsuitreiking
 

 
 

Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,

Onze clubleden Ton en Anneke Boshuis verwelkomen u 's morgens in
hun bedrijf dat  in 2003 gestart is en heden ten dage een belangrijke
speler is op het gebied van waterontharding en aanverwante
watertechnische vraagstukken.

Er is een prachtige toertocht uitgezet in het gebied van de rivieren de Lek
en de Linge waarbij schilderrijke dorpjes in het rivierengebied aangedaan
worden.

Lek en Linge
Toer

  zondag 22 mei 2022

Een waterrijke beleving

Kosten per deelnemer
De kosten voor deelname aan dit evenement
zijn EUR 55,00 per persoon. U krijgt hiervoor de
ontvangst met koffie, thee en een broodje.

Voor onderweg is er een lunchpakket
inbegrepen. Op de eindlocatie wordt een
knabbelgarnituur geserveerd en staat er een
warm en koud buffet klaar. Er zijn 4
consumpties per persoon voorzien en koffie en
thee als afsluiting van de dag.



 
COMPETITIE
Deze toertocht staat in het teken van water en heeft een element van
sportiviteit. De route kent spanning en concentratie alsook
oplettendheid. Aan het eind van de dag is er een prijsuitreiking voor
het best presterende team!

Voor dit evenement is er plaats voor 35 equipes. U kunt zich
inschrijven tot 14 mei a.s. Na deze datum is de inschrijving gesloten.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier middels onderstaande link en
is definitief na ontvangst van de betaling. 

Namens onze organisatoren Anneke en Ton Boshuis en het bestuur
van de Porsche Club Holland,

Met sportieve groet,
Walther Blijleven
Voorzitter

Onze organisatie heeft een sportief programma voor u samengesteld.
Onderweg zijn prachtige plekjes opgenomen om even te pauzeren
langs de weg of op een terrasje. Let op, eet niet te veel want aan het
einde van de rit wordt u uitgebreid verwend.

FORMULE 1 GP BARCELCONA
Van de GP Barcelona hoeft u niets te missen want de finish locatie
heeft een groot scherm klaar staan om de Formule 1 te bekijken. Kom
dus niet te laat voor de start om 15.00 uur! 

waterrijk landschap

Leuke terrasjes onderweg

Rustwat
Lingedijk 16, 4152 EB Rhenoy

't Raadhuis
Smoutjesweg 3, 2977 AR
Goudriaan

Café De Krom
Oosteinde 6, 2969 AS Oud-Alblas

De eindlocatie
Dorpshuis De Poort
Zworrelstraat 79, 4171 AH
Herwijnen
www.depoortherwijnen.nl 

KLIK
Inschrijven voor dit evenement kan

alleen via het inschrijfformulier op de
website of via deze Link

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/17EDD5AE456AA3F1C12588280067E37A?EditDocument
https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/17EDD5AE456AA3F1C12588280067E37A?EditDocument

