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Zondag 6 februari a.s.

In het kort

Uithoorn, 25 januari 2022
Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,

Programma
ochtend:
diverse mogelijkheden
zie uitleg verder in tekst
14:30 uur ontvangst
15:00 uur 1e presentatie
15:30 uur 2e presentatie
tot
17:00 gezellig samenzijn

U bent van harte uitgenodigd om het clubseizoen
gezamenlijk in te luiden op zondag 6 februari a.s.
In het midden van het land hebben we een unieke en
sfeervolle locatie gevonden die vanuit alle hoeken van
het land via mooie routes aan te rijden is.
Voldoende parkeergelegenheid en de ambiance bieden
de ruimte om op gepaste afstand met elkaar het glas te
heffen.
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Nog geen jaar geleden werd het
hotel Flora Batava geopend op het
prachtige terrein van buitenplaats
De Vijverhof aan de rand het mooie
Breukelen.
Het 155 jaar oude rijksmonument
aan rivier de Vecht wordt omringd
door een fraaie tuin met terras én
theehuis aan het water.
Agnes Block, die de buitenplaats in
1670 oprichtte, ontpopte zich hier
tot een bekwaam kweekster van
zeldzame en uitheemse planten.
Door ruil en handel met kooplieden
en botanisten verzamelde zij 100den planten- en bloemensoorten in
haar tuinen van over de hele
wereld. Zo ontstond de bijnaam
Flora Batava.

Graag treffen we u in de Vechtstreek op zondag 6
februari om 14.30 uur in de serre van Hotel Flora Batava
in Nieuwersluis. Op gepaste feestelijke wijze zal de
ontvangst met een glas en lekkernijen plaatsvinden en
zullen we het nieuwe clubjaar inluiden.

Kick off
Kosten
De kosten voor dit evenement
bedragen € 17,50 per persoon
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Hiervoor ontvangt u:
ontvangst met bubbels
luxe hapjes
'bloeiplank' met lokale
lekkernijen
Hollands drankenassortiment

Inschrijven
de inschrijving sluit op
donderdag 3 februari 2022
Annuleren na 3 februari kan
helaas niet kostenloos
Inschrijven voor dit evenement kan alleen
via het inschrijfformulier op de website of
via deze Link

KLIK

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

Er is een maximum deelnemers

Wilt u de dag afsluiten met
een heerlijk diner dan kan dit
via onderstaande link:

Dineren

Evenementen
Evenementen
AGENDA
AGENDA
Uiteraard is er ondanks alles op de achtergrond hard gewerkt
aan een sportieve invulling van de clubkalender en hebben
we met behulp van een aantal actieve leden weer veel moois
in gedachten om het jaar te vullen. Graag zullen wij de nieuwe
clubkalender voor 2022 aan u presenteren en toelichten.
Dit alles onder het genot van drankjes en hapjes en de
befaamde 'bloeiplank' van Flora Batava. Met elkaar houden we
rekening met gepaste maatregelen om het evenement veilig
te laten verlopen. Zie hierover op pagina 3.

SUGGESTIES

OCHTENDPROGRAMMA

We bevinden ons centraal in Nederland in een prachtige
omgeving die tot een mooie rit uitnodigt. Onderstaand treft u
de afbeelding van het bekende
"Rondje Loosdrecht"
Wat let u om vooraf aan ons evenement een mooie route te
rijden langs kastelen en molens, plassen en rivieren. Er zijn
diverse pleisterplaatsen weer toegankelijk voor een
tussenstop.

Kick off
Coronaregels voor
bezoekers van horeca
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Max 65

Een coronatoegangsbewijs is
verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf
14 jaar is een
coronatoegangsbewijs met
identificatiebewijs verplicht,
zowel binnen als buiten.
Een vaste zitplaats is
verplicht.
Binnen is een mondkapje
verplicht. Bezoekers moeten
een mondkapje dragen bij
verplaatsingen. Bijvoorbeeld
bij toiletbezoek.
Het is verplicht om 1,5 meter
afstand te houden tussen
bezoekers onderling.
Bewoners van één adres
hoeven geen 1,5 meter
afstand van elkaar te
houden.

We houden ons als club aan de
maatregelen die opgedragen
worden door de overheid. Er is
derhalve een beperking van het
aantal deelnemers.
Inschrijving geschiedt op basis
van binnenkomst. U ontvangt
een bevestiging van inschrijving
en wordt op de hoogte
gehouden van eventuele
wijzigingen.

'Om de hoek' bij Flora Batava ligt het sprookjesachtige kasteel
De Haar. We verwachten dat ook dit culturele erfgoed weer
de deuren mag openen voor bezoekers

Op ca. 16 kilometer ligt Boekesteyn. Heerlijk wandelen in de
prachtige parkbossen met het oude landhuis op de
achtergrond. Op deze buitenplaats vind u Bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek.
We hopen u te mogen begroeten bij Flora Batava op
zondag 6 februari.
Met vriendelijke groet,

Namens de Porsche
Club Holland:

Walther Blijleven
Voorzitter

