
 
 11:00 uur 

11.00 uur  Ontvangst
  

11.30 uur 
Welkomstwoord

 
12.00 uur 

Start van de rit
 

Niet eerder dan 
16.30 uur 

Aankomst eindpunt 
met plat du jour

 
18.00 uur  

 Prijsuitreiking
 
 

In het kort

Zondag 16 april 2023

“Door  de  bomen 
 

het  bos  blijven  zien” 
 

Uithoorn, 1 maart 2023
 
Beste Porsche vrienden,
Graag nodigen wij u van harte uit voor de M&M tourrit.
 
Onze trouwe PCH leden Marcel Zandvliet en Melinda van
der Linden hebben een prachtige rit over De Veluwe
uitgezet met de titel: “M&M tourrit”.
 
De start is in het centrum van Epe, bij Grand Café Cornelis
aan de Markt 5. Recht voor de locatie kunt u parkeren,
waarbij wij verzoeken uw Porsche zo netjes mogelijk naast
de andere deelnemers te plaatsen om een mooi
fotomoment te creëeren. 

De koffie en thee met lekkernijen staan klaar. Na het
welkomstwoord ontvangt u het routeboek en de
goodiebag. Marcel en Melinda (M&M) hebben de route zo
divers mogelijk gemaakt waarbij ook een aantal vragen en
foto’s voorbij zullen komen. Er zijn enkele mooie Porsche
prijzen, beschikbaar gesteld door Porsche Centrum
Twente, voor de deelnemers die de meeste vragen juist
beantwoord hebben. Daarbij zijn ook punten te verdienen
voor de PCH toerbeker 2023.”

De Veluwe meet ongeveer 1.000
km². Globaal gezien ligt de regio
ingesloten tussen het IJsseldal,
de Veluwerandmeren, de Neder-
rijn en de Gelderse Vallei. Een
gebied met een oppervlakte van
912 km² is aangemerkt als Natura
2000-gebied. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsseldal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwerandmeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderse_Vallei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000


Graag tot ziens op zondag 16 april bij de M&M tourrit
met de start bij Cornelis, Markt 5, 8161 CL Epe.

Namens Marcel & Melinda, 

Walther Blijleven
Voorzitter 

koffie, thee met lekkers

een routeboek
goodiebag voor onderweg

plat du jour met 2 consumpties

een mooie ervaring met 

Kosten voor deze tourrit bedragen
€ 55,00 per persoon

 
Hiervoor ontvangt u:

bij de ontvangst

 aan het einde van de tourrit

uw Porsche op de Veluwe
 

Kosten

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

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 
26 maart 2023

 

hierna is kosteloze annulering 
niet meer mogelijk

Er is een maximum van 25 equipes

klik hier

Zondag 16 april 2023
“Door  de  bomen 

 

het  bos  blijven  zien” 
 

Op het einde van deze tourrit zit nog een kleine hindernis,
een pontje over de IJssel, dat vóór 17.00 uur genomen
dient te worden. Redt u dit onverhoopt niet, dan is voorzien
in een alternatieve route richting het eindpunt in Brummen:
Kasteel Engelenburg. De keukenbrigade zorgt voor een 
plat du jour “M&M tour”. Geef vooraf aan of u dieetwensen
of allergieën heeft. Voor de drankjes worden consumptie-
munten uitgereikt. Om 18:00 uur zal de prijsuitreiking
plaatsvinden.

Kasteel Engelenburg is een
4 sterren hotel. Het is

gevestigd in een prachtig
gebouw met een

geschiedenis en biedt een
rustige omgeving,

uitstekende accommodatie
en service.

https://spg-arrk.nl/assets/ARRK_Engelse%20ondertiteling_v3.mp4
mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl
https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/0DF3823810AE8E8CC12589690035CC5E?EditDocument

