
  
 

  
 
 
 
 
 

Leerdam, 27 mei 2014 
 
   Geachte Porsche Club Holland leden, 
   Beste Porsche vrienden. 
 

De eerste buitenlandreis van dit jaar staat voor de deur en doormiddel van deze convocatie       
proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te geven van wat u kunt verwachten.

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 juni 
Tussen 10 en 11 uur verzamelen we bij Mattenburg in Bergen op Zoom. daar gaan we 
genieten van een welkom met een vroege lunch. 
We vertrekken daar om 12 uur en zullen om ongeveer 13 uur in Puurs Brouwerij Duvel 
zijn. Een excursie door de brouwerij afgesloten met een heerlijk Belgisch bier. De duur 
van deze excursie is ongeveer 2.5 uur. We vertrekken daarna naar ons **** hotel 
Radison Blue gelegen aan het Astridplein in Antwerpen. In Antwerpen heeft u voor de rest 
van de middag en avond vrij. 
 

Orangerie Mattenburg Radison Blue Antwerpen 

Brouwerij Duvel Het uitzicht vanuit ons Hotel 



 

  

Zaterdag 28 juni 
We beginnen met een heerlijk ontbijt in het hotel. Wie redelijk op tijd is kan nog wat in het 
Antwerpse rondhangen. 
Om 12 uur is het tijd om in ‘n concours de élégance richting Putte te vertrekken. Daar 
worden we ontvangen bij JF mode. Hier kunnen we onder het genot van een drankje  
kennis maken met deze fantastische zaak. Wij zullen daar ook op passende wijze een 
echte Belgische lunch nuttigen, met natuurlijk de bijpassende drankjes.  
Voldaan vertrekken we dan richting Brugge waar wij verwachten aan te komen om circa 
17 uur. Midden in het centrum hebben wij hotel Martin's voor u gereserveerd. Nadat een 
ieder zijn kamer heeft gevonden en wat is opgefrist gaan we om 19 uur naar een zeer 
speciale gelegenheid voor het diner. Na het diner circa 22 uur is een ieder vrij om te gaan 
of te staan, echter wij hebben voor die avond nog een verassende suggestie. 
 

Welkom in Brugge concours de élégance 

  

Hotel Martin’s De avond valt in Brugge 

  

Een speciale gelegenheid om te dineren Zes mode zaken aan de grens in Putte 

 



 
Wat is er allemaal inbegrepen in deze reis: 

 
Er is slechts plaats voor 25 deelnemers (auto's) 50 personen. Dus wees er snel bij vol is vol. 

 
Betaling door overschrijving van 350 euro op rekeningnummer:  
NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland  
Onder vermelding van BBB rit + uw eigen naam. 
Aanmelden kan via de website. Of klik hier  
 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland 
 
Henry de Vaal 
 
Voorzitter 
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Zondag 29 juni 
Na het ontbijt is er voldoende tijd om kennis te maken met het Venetië van België. Deze 
bijzonder mooie stad heeft zoveel te bieden en bezienswaardigheden dat misschien een 
dag wel te kort is. Wij gaan nog een keuze maken uit een activiteit, maar ter afsluiting van 
de rit zullen wij zeker een klinkende late lunch hebben. Hierover informeren wij u nog.  
 

Het Venetië  

 

van België 

 

dag 1  Lunch bij oranjerie Mattenburg , bezoek aan brouwerij incl. drankje 
Overnachting in hotel Radison. 

dag 2 Ontbijt in hotel Radison, echte Belgische Lunch in Putte incl. drankjes. 
Diner in Brugge incl. dranken tot 22:00 uur.   
Overnachting in Hotel Martin's 

dag 3  Ontbijt in hotel Martin’s, ’n nog een uit te kiezen activiteit en late lunch incl. 
drankjes. 
Natuurlijk een herinnering aan deze rit.  
Parkeergelden en tolwegen e.d. zijn niet inbegrepen 
Totaal 350,- euro per persoon 

 

http://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/pc_main.nsf/web/CCB8B67A610CDB4AC1257C5900359CC4

