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Amsterdam, 14 juli 2017 

 

 

Geachte Porsche Club Holland leden, 

Beste Porsche vrienden, 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor het PCH Culivent 2017. Na het evenement in 2016 is 

gebleken dat er onder de leden zeker belangstelling bestaat om met elkaar te genieten 

van culinaire hoogstandjes in een van de toprestaurants die Nederland rijk is. Animator en 

organisator Ron den Besten heeft voor dit jaar wederom een mooi restaurant gevonden 

voor een tweede Culivent op: 

 

zondag 27 Augustus 2017 
 

Alvorens we ons gaan laten verwennen in het 

sterrenrestaurant waar we deze maal voor hebben 

gekozen, verzamelen we ons in Yerseke. Hier bevindt 

zich de ‘Oesterij’. 

Dit familiebedrijf (Fam. Dhooge) is al meer dan 100 jaar 

actief in de kweek van schaal- en schelpdieren. 

 

                                                 

 

We worden bij de Oesterij ontvangen met een lekkere lunch van Fruit de Mer. Hierna volgt 

een rondleiding over de oesterputten met aansluitend nog een mooie rondvaart over de 

oestergronden. 
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Om ongeveer 16:00 uur verwachten we dan richting het 

welbekende restaurant tussen de Scheldes te gaan: 

  

 

 

Het Zeeuwse restaurant heeft sinds 1984 twee Michelinsterren, toen Maartje Boudeling 

er nog chef-kok was (tot 2001). Inter Scaldes behield zijn twee Michelinsterren onder de 

huidige chef-kok Jannis Brevet. 

Het restaurant bevindt zich in een voormalige boerderij even buiten Kruiningen in de 

polders. Rond het restaurant is een klassieke Engelse tuin aangelegd.  

 

Onder leiding van gastvrouw Claudia Brevet en sommelier Koen van der Plas gaan we 

hier genieten van een vijf gangen diner en tal van amuses, uiteraard voorzien van lekkere 

wijnen of bieren.  
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De kosten voor dit evenement bedragen € 255,- pp. 

Dit is inclusief alle genoemde maaltijden, dranken en 

excursies. 

 

Betaling door overschrijving op rekening nummer: 

NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club 

Holland.  

Onder vermelding van Culivent en uw eigen naam. 

 

De inschrijving sluit op vrijdag 18 augustus 

Tot 2 weken voor het evenement kan er nog kosteloos geannuleerd worden. 

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier op de homepagina van de PCH. 

Of via deze link   
Ook hier is het aantal deelnemers gelimiteerd. 

Wacht dus niet te lang met inschrijven! 

 

 

 

Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 

 

Walther Blijleven 

 

 

 

Voorzitter Porsche Club Holland 

   
 

PROGRAMMA 

 

- 11:30 - 12:00 uur   Aankomst en lunch (Fruit de Mer) bij Oesterij: 

      Havendijk 12, Yerseke.  

- 13:30 uur    Rondleiding met gids bij de Oesterij. 

- 14:30 uur    Rondvaart over de Oosterschelde. 

- 16:00 uur    Verwacht einde programma. 

- 16:45 uur    Verwacht aankomst Inter Scaldes 

     Zandweg 2, Kruiningen 

- 21:00 uur    Einde programma 

    Mocht u willen overnachten dan zijn er hiervoor diverse  

    gelegenheden in de omgeving. 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/ADA2C13436917D61C125815C0035690E?EditDocument

