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Uithoorn, 18 september 2022

Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,

Om de herfst te vieren hebben we op korte termijn een
bijzonder najaarsevenement op de kaart gezet. 

Op zondag 16 oktober  worden we om 10.30 uur 
 verwacht bij De Graaf Logistiek in Oosterhout. In
deze snelle wereld,  waarin het transport van
goederen over de weg een vanzelfsprekendheid lijkt,
staan we nauwelijks stil bij wat er achter de schermen
nodig is om producten tijdig op de plaats van
bestemming te krijgen.  Een van de grootste
transportorganisaties van Nederland is een deel van
de keten die er ervoor zorgt dat consument en retailer
24/7 kan beschikken over bestelde goederen. 
We  krijgen deze dag de gelegenheid om een kijkje in de
keuken te nemen van dit imposante familiebedrijf dat al
sinds 1920 het transport en de warehousing verzorgt van
tal van goederen die we nodig hebben in het dagelijks
leven.

zondag 16 oktober 2022

IN HET KORT
        

                      
                     Programma

  10.30 uur  Ontvangst in Oosterhout

  11.30 uur  Rondleiding bij De Graaf
                     Logistiek

  13.00 uur  Vertrek toertocht  
        
  14.30 uur  Ontvangst in Erichem

  15.00 uur  Rondleiding bij het Betuws
                     Wijndomein       
                                                                                                                                                                                                           
  16.00 uur  Wijn proeven met
                     streekgerechten

  17.00 uur  Einde programma

PCH najaarstour 2022



Bij DGL mogen we rekenen op een ontvangst met koffie,
thee en allerlei lekkers. 
PCH lid Jur de Graaf is een van de nazaten van het
familiebedrijf en neemt ons mee in de wereld van logistiek,
transport en opslag. De imposante opslagcapaciteit van
o.a. gevaarlijke stoffen is een 24/7 bezigheid.
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Logistiek en
distributie

 

De historie van DGL begint kort na de
1e wereldoorlog. In 1920 start Wim de
Graaf Sr. zijn eigen bodedienst. Negen
jaar later worden paard en wagen
verkocht en gaat De Graaf Sr. in zijn
eerste vrachtwagen rondrijden: een A-
Ford. In 1965 wordt de bodedienst door
Wim de Graaf Jr. beëindigd en start hij
een expeditie- en een transportbedrijf.
Al snel rijden er steeds meer grotere
auto's van De Graaf op de snelwegen.
Als de Graaf Sr. in 1992 overlijdt nemen
de zonen Wim en Jur het bedrijf over. In
1995 neemt De Graaf het Vervoer-
centrum Breda over, waar zij al hun
expeditie-werkzaamheden
onderbrengen. Sedert januari 2001
worden de gezamenlijke activiteiten in
het nieuwe pand aan de Logistiekweg in
Oosterhout voortgezet onder de naam
De Graaf Logistics.
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Toerrit Oosterhout >> Erichem
Na een interessante rondleiding in de wereld van
goederentransport en logistiek gaan we met een GPS routeboek
op weg naar de Betuwe waar we ons onderdompelen in de
wereld van de Hollandse wijnbouw. Na een fantastische zomer is
de verwachting dat er gerekend kan worden op een hoge
kwaliteit wijnen van de oogst van 2022. Het Betuws Wijndomein
heeft meerdere  prijzen gewonnen en heeft een belangrijke
plaats veroverd in de Nederlandse wijnbouw. We worden hier
ontvangen door de eigenaren voor een rondleiding.Centraal gelegen in Nederland, in het mooie

Betuwse landschap, bij Oranjestad Buren,
Glasstad Leerdam en Fruitig Geldermalsen,
vind je de wijngaarden van het Betuws
Wijndomein. Sinds 2004 werkt het Betuws
Wijndomein ambachtelijk, duurzaam en op
een natuurinclusieve manier met respect
voor mens en dier. Met behulp van speciale
druivenrassen worden kwalitatief hoog-
waardige Nederlandse wijnen gemaakt. 

Reeds vanaf het begin weten de witte en
rode wijnen van het Betuws Wijndomein,
zowel nationaal als ook internationaal, op
diverse concoursen medailles te behalen.
Een resultaat om trots op te zijn! De
wijnbouw in Nederland groeit; er is zo’n 250
hectare wijnbouw, verdeeld over ca. 175
wijngaarden. Het Betuws Wijndomein is,
met 7 hectare (ruim 21.500 stokken), een
van de grotere wijngaarden van Nederland.
De wijngaard wordt gerund door Diederik
Beker en Arina van Leenen.

Hollandse
wijnbouw
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Graag tot ziens bij de Herfst - Express
Namens de Porsche Club Holland,

Walther Blijleven
Voorzitter
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Kosten

Inschrijven voor dit evenement kan alleen via het
inschrijfformulier op de website of via deze link

U kunt betalen via de
iDEAL knop onder aan het

inschrijfformulier

De inschrijving sluit op
 vrijdag 7 oktober 2022

Er is een maximum van 25 equipes

Annuleren na donderdag 6 oktober kan 
helaas niet kostenloos

KLIK

De kosten voor dit weekend bedragen € 50,- per persoon.
Hiervoor krijgt u de ontvangst met uitgebreide koffie &

thee, de rondleidingen en de wijnproeverij met
streekgerechten.

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

 

Inschrijven

zondag 16 oktober 2022

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/4D51971EB9E0E6F2C125881500228FB6?EditDocument
mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl
https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/09D4E090E03E87BDC12588C1004B79B8?EditDocument

