
                                                             Uithoorn, 29 maart 2022

Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,

We hebben de afgelopen weken al kunnen genieten van
een stralend zonnetje en heerlijke temperaturen. 
De natuur ontwaakt en dit willen we graag samen met u
gaan beleven. Onze leden Ruud & Ans Maas hebben
samen met Martien & Louise Martens een heuse rit door
de BETUWE samengesteld.

 BetuweRit
 

In het kort

Het karakter van de streek wordt
vooral gekenmerkt door de
tuinbouw. In het bijzonder staat de
Betuwe bekend om de fruitteelt in
boomgaarden; deze vormen bij
uitstek in de lente een opvallend
aspect vanwege de bloesem en
zijn daardoor (plaatselijk) een
attractief element. Tevens staat de
streek bekend vanwege het
relatief veel voorkomen van opper-
vlaktewateren in het landschap. De
Betuwse rivier de Linge, die dwars
door de streek loopt, vormt een
vooraanstaand landschapselement.

Zondag 1 mei 2022

De Betuwe

Programma
 

Ontvangst bij Herenboerderij                                        
De Hucht

Start Betuwerit

Aankomst (wederom)
Herenboerderij De Hucht 

3-gangen Buffet 

tussentijds prijsuitreiking

Slot
 

PCH 2022

11:00 uur
 

12:00 uur
  
16:30 uur 

18:00 uur

19:30 uur

Graag verwelkomen
wij jullie omstreeks
11.00 uur bij
Herenboerderij de
Hucht in Elst voor
koffie, thee en een
typisch Elster lekkernij.
Na het welkomstwoord
en wat uitleg over de
rit starten wij met een
leuke goodiebag om
12.00 uur met de tour.

U zult versteld staan hoe veelzijdig onze Betuwe
is met zijn pittoreske dorpjes en prachtige natuur,
die juist op dit moment in volle bloei staat.
In het Routeboek staan mooie
horecagelegenheden die de moeite waard zijn
om onderweg te bezoeken.
Omstreeks 16.30 komt u weer terug in Elst bij
Herenboerderij de Hucht.
Daar kunt u onder het genot van een drankje
napraten, waarna een heerlijk drie-gangenbuffet
klaar staat.
Wij kijken er naar uit om u op 1 mei te ontmoeten.

Martien en Louise Martens

Ruud en Ans Maas

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fruitteelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloesem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeristische_attractie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linge_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapselement


Graag tot ziens in de Betuwe
Namens de Porsche Club Holland:

Walther Blijleven
Voorzitter

Meestal start de bloesemperiode half april en als het
goed weer is duurt ze wel tot eind mei. Als eerste staan
de pruimen- en kersenbomen in bloei, gevolgd door de
peren- en tot slot de appelbomen.

De kosten voor dit evenement
bedragen € 50,00 per persoon

 

Hiervoor ontvangt u: 
 

Welkom met koffie & thee met een
typisch Elster lekkernij

 

Routeboek
 

 Goodiebag
 

3-gangen buffet koud en warm en
Drankjes (munten)

Kosten

Inschrijven

Inschrijven voor dit evenement 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 24 april 2022

Er is een maximum aan deelnemers

Annuleren na 24 april kan 
helaas niet kostenloos

KLIK

 BetuweRit
 PCH 2022

Zondag 1 mei 2022

Herenboerderij De Hucht is gelegen te Elst, tussen
Arnhem en Nijmegen.  De schitterende gerestaureerde
boerderij dateert uit het jaar 1859 en ademt een
voorname en ontspannen sfeer uit. Het complex wordt
omzoomd door 10.000 m² tuinen en verschillende
terrassen. 

Wilt u de Betuwerit uitbreiden met een overnachting
dan hebben wij de volgende suggesties voor u:

website website website

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/4D51971EB9E0E6F2C125881500228FB6?EditDocument
http://www.lingehotelelst.nl/
http://www.wapenvanelst.nl/
http://www.cozy.nl/

