
Uithoorn, 3 maart 2022

Beste Porsche vrienden,
Graag nodigen wij u uit voor de 12e Opwarmrit. 

Elly en Jur de Graaf van de Porsche Club Holland
hebben samen met Porsche Centrum- Eindhoven &
Maastricht een mooie rit voor u uitgezet met de titel:

      Sjoen Limburg

Sjoen
   Limburg

In het kort
Zondag 3 april 2022

  K O M  M E T  O N S  G E N I E T E N  V A N

   O P W A R M R I T  2 0 2 2

De start zal zijn bij Porschecentrum Maastricht waar u
van harte welkom geheten wordt in de mooie
showroom met de laatste nieuwe Porsche 
modellen, Koffie & thee met iets lekkers staan 
er voor u klaar.

 

vanaf
10:30 uur      Ontvangst 
11:00 uur      Welkomstwoord
11:10 uur      Start van de rit

           eigen lunch onderweg
vanaf
16:30 uur      Aankomst Heerlen
                        met Live cooking
18:00 uur      Aan tafel en
                        prijsuitreiking

Programma



Kosten
Na het welkomstwoord zal de rit starten vanaf ca. 11:00 uur. 
U gaat op weg met de welbekende goedgevulde goodiebag met
hierin een routeboek. Dan kan het genieten beginnen van al die
prachtige wegen en weggetjes, die het mooie en heuvelachtige
Limburg doorkruisen.

Er is voldoende tijd voor een gezellige lunch
In het routeboek staan verschillende foto's en onderweg krijgt u
vragen over de locaties waar deze genomen zijn. Voor de
deelnemers die de meeste vragen juist beantwoorden is er een
mooie prijs te winnen. Deze punten zijn ook te verdienen voor 
de PCH toerbeker 2022.

Het eindpunt is in Heerlen waar u kunt bijkomen onder het genot
van een drankje en kunt genieten in het, exclusief voor ons
gereserveerde, live cooking restaurant, waar een heerlijke maaltijd
bereid wordt vanaf 18.00 uur.

Graag ontmoeten wij u op zondag 3 april bij:
Porsche Centrum Maastricht
Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht Airport

Met vriendelijke groet, ook namens Elly en Jur de Graaf

Kosten voor dit evenement
bedragen € 60.- per persoon, voor
kinderen tot en met 12 jaar € 15.- 

 
Hiervoor ontvangt u:

-Welkom met koffie, thee,
frisdrank en wat lekkers

-Routeboek
-Goodiebag

-Live cooking maaltijd
-Alle drankjes

 (exclusief sterke drank)

 

Sjoen Limburg
 

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 27 maart 2022

         O P W A R M R I T  2 0 2 2

Annuleren na 27 maart kan niet
kostenloos

Namens de Porsche
Club Holland:

Walther Blijleven
Voorzitter

Namens Porsche
Centrum Eindhoven &
Maastricht:

Ad Geerts en Luc
Vanderfeesten
Directeur eigenaar

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
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