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Amsterdam, 5 oktober 2017 

 

Geachte Porsche Club Holland leden, 

Beste Porsche vrienden, 

 

 

Graag nodig ik u uit voor een bijzonder informatieve avond op vrijdagavond 27 oktober.  

 

De leden van de Porsche Club Holland zijn dan te gast bij Porsche Centrum Gelderland te Heteren. 

De technisch specialisten van het Porsche Centrum en het Porsche Classic Centre zullen ons 

meenemen in de wereld van de techniek die besloten ligt in onze auto’s.  

 

Een unieke gelegenheid om uw kennis te verruimen en 

voor diegenen die er nog niet mochten zijn geweest; een 

bezoek aan het prachtige Porsche Centrum in Heteren en 

’s werelds eerste Porsche Classic Centre. Een zeer 

bijzonder kijkje achter de schermen. 

 

Ook voor de inwendige mens zal natuurlijk worden 

gezorgd. We beginnen de avond met een bezoekje aan 

de Snackkar, voor een frietje met een lekkere snack.  

 

 

Daarna zullen we in een aantal sessies kennis maken met de werkzaamheden in een Porsche 

Centrum. Van plaatwerkerij, via technische keuring, tot aan kleppenstellen. En natuurlijk krijgt 

iedereen de kans om zijn handen (figuurlijk) vies te maken en zelf eens te proberen hoe het is om 

Porsche specialist te zijn. 

 

De kosten voor deze avond zijn slechts 10 Euro. 

 

  

  



Adres: 
 

Porsche Centrum  Gelderland

Ressenerbroek 2 

6666 MR Heteren 

 

 

Inschrijven kan uitsluitend via het online 

inschrijfformulier.  

 

Op onze homepagina (www.porsche

holland.nl) vindt u een link naar het 

inschrijfformulier, of gebruik of de link 

onderaan deze pagina. 

 

Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA 

0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 

onder vermelding van ‘Technische Avond

en uw eigen naam. 
 
Met vriendelijke groeten,  

namens het bestuur van de Porsche Club 

Holland, 
 

Walther Blijleven 

 
 
 
Voorzitter Porsche Club Holland
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Klik hier voor  
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Programma
 
18:00 - 18:30 Ontvangst en Snackkar

19:00 - 19:30 Technische sessie 1

19:30 - 20:00 Technische sessie 2

20:00 - 20:15 Pauze 

20:15 - 20:45 Technische sessie 3

20:45 - 21:15 Technische sessie 4

21:15 - 21:45 Afsluiting met drankje

   

    

 

 

Programma 

Ontvangst en Snackkar   

Technische sessie 1 

Technische sessie 2  

   

Technische sessie 3 

Technische sessie 4  

Afsluiting met drankje  

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/35B97EF8750FF323C12581B2002E6445?EditDocument

