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van het PCH Clubjaar 2017

Amsterdam, 5 oktober 2017

 

Geachte Porsche Club Holland leden,

Beste Porsche vrienden, 

 

Het Porsche clubjaar 2017 zit er al weer 

een feestelijke bijeenkomst. Dit jaar hebben we een mooi programma voor u 

samengesteld op:  

Zaterdag 25 november 2017

U bent welkom in het 

museum. Praktisch elke dag vinden er door

plaats in de bijzondere 

 

 

PROGRAMMA 
 

Vanaf 16:00uur tot 18:00 uur bent u welkom in het museum.

staat voor u klaar. Om 18:00 uur heten we u dan welkom in de Miglia Lounge van het 

Classic Park te Boxtel waar we u met een drankje ontvangen. Hierna gaan we aan tafel 

voor een diner met entertainment, 

muziek. Aan het einde van de avond zal er 

rijden naar het door ons gereserveerde hotel in de omgeving. De volgende ochtend zal 

deze bus u weer naar uw bij Classic Park 

  

 

 

 

 

 

FEESTELIJKE AFSLUITING
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van het PCH Clubjaar 2017 

oktober 2017 

Geachte Porsche Club Holland leden, 

Het Porsche clubjaar 2017 zit er al weer bijna op en traditiegetrouw sluiten we die af m

een feestelijke bijeenkomst. Dit jaar hebben we een mooi programma voor u 

Zaterdag 25 november 2017

U bent welkom in het Classic Park te Boxtel. Dit is een dynamisch auto

aktisch elke dag vinden er door aan- en verkoop

bijzondere collectie. 

uur bent u welkom in het museum. De koffie 

Om 18:00 uur heten we u dan welkom in de Miglia Lounge van het 

Classic Park te Boxtel waar we u met een drankje ontvangen. Hierna gaan we aan tafel 

met entertainment, gevolgd door een feestelijke avond 

van de avond zal er voor de leden die willen blijven slapen 

naar het door ons gereserveerde hotel in de omgeving. De volgende ochtend zal 

bij Classic Park veilig geparkeerde Porsche terug
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bijna op en traditiegetrouw sluiten we die af met 

een feestelijke bijeenkomst. Dit jaar hebben we een mooi programma voor u 

Zaterdag 25 november 2017 

s een dynamisch auto-

verkoop wisselingen 

De koffie en wat lekkers 

Om 18:00 uur heten we u dan welkom in de Miglia Lounge van het 

Classic Park te Boxtel waar we u met een drankje ontvangen. Hierna gaan we aan tafel 

e avond omlijst met live 

blijven slapen een bus 

naar het door ons gereserveerde hotel in de omgeving. De volgende ochtend zal 

terugbrengen.  
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De Kosten van deze feestavond zijn 

Hiervoor ontvangt u op zaterdag 

Een welkomst drankje.  

Een driegangen diner inclusief 4

Een avond met livemuziek en entertainment

 

+ voor alle deelnemende leden hebben wij bovendien een 

fraai Porsche Club Holland cadeau

 

Overnachten kan in Hotel de R

Classic Park vandaan. € 85,00.

is inclusief de pendelbus op zaterdagavond naar het hotel en zondagochtend naar uw 

OVER CLASSIC PARK: 

De collectie is breed samengesteld en is

van particulieren die telkens voor een korte tijd tentoongesteld worden. De

voor 40% eigendom van Classic Park, circa 60% is ter beschikking gesteld door 

particuliere verzamelaars of in 

Door in- en verkoop van veteran cars, vintage cars, pre

en youngtimers is de collectie sterk wisselend. Moderne sportauto's en exclusieve auto's 

als Ferrari, Rolls-Royce en Porsche

Mekka voor de autoliefhebber.
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van deze feestavond zijn slechts € 61,00.- per persoon.  

Hiervoor ontvangt u op zaterdag vanaf 16:00 uur toegang tot het Classic Park museum. 

driegangen diner inclusief 4 drankjes (exclusief sterke drank). 

Een avond met livemuziek en entertainment tot 11:00 uur. 

oor alle deelnemende leden hebben wij bovendien een 

Porsche Club Holland cadeau in petto.  

kan in Hotel de Ruwenberg in Sint Michielsgestel, een kwartiertje van

€ 85,00.- euro, inclusief ontbijt, voor een tweepersoons kamer

is inclusief de pendelbus op zaterdagavond naar het hotel en zondagochtend naar uw 

auto.  
  

De collectie is breed samengesteld en is gedeeltelijk opgebouwd uit museale voertuigen 

van particulieren die telkens voor een korte tijd tentoongesteld worden. De

voor 40% eigendom van Classic Park, circa 60% is ter beschikking gesteld door 

particuliere verzamelaars of in consignatie ter verkoop aangeboden. 

van veteran cars, vintage cars, pre-war cars, post-war 

en youngtimers is de collectie sterk wisselend. Moderne sportauto's en exclusieve auto's 

Porsche maken met de andere auto's Classic Park tot een waar 

Mekka voor de autoliefhebber. 
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toegang tot het Classic Park museum. 

oor alle deelnemende leden hebben wij bovendien een bijzonder 

een kwartiertje van het 

voor een tweepersoons kamer. Dit 

is inclusief de pendelbus op zaterdagavond naar het hotel en zondagochtend naar uw 

opgebouwd uit museale voertuigen 

van particulieren die telkens voor een korte tijd tentoongesteld worden. De verzameling is 

voor 40% eigendom van Classic Park, circa 60% is ter beschikking gesteld door 

war cars, oldtimers 

en youngtimers is de collectie sterk wisselend. Moderne sportauto's en exclusieve auto's 

maken met de andere auto's Classic Park tot een waar 
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Inschrijven: kan alleen via het inschrijfformulier op de website van de Porsche Club 

Holland, of via de link onder aan de

 

Hotel: Indien u een hotelkamer wen

inschrijfformulier. Toewijzing van de kamers geschiedt op 

 

Een inschrijving wordt pas effectief na de betaling van het totale bedrag.

 

Betaling: op IBAN nummer NL57 ABNA

Onder vermelding van ‘eindejaarsfeest

 

Indien u een hotelkamer wilt reserveren maakt u de kosten hiervan ook over naar de 

Porsche Club Holland. Wij zullen er dan voor zorgen dat er een kamer inclusief ontbijt op 

uw naam wordt geboekt.  

De overige hotelkosten zoals 

het uitchecken van de kamer zelf te betalen.

Het gebruik van de bus tussen het hotel en het Classic Park is wel inbegrepen.

 

Sluitingsdatum: de inschrijving sluit op 

Annuleringen zijn ná 17 november niet meer mogelijk en er kan dan ook geen restitutie 

meer plaatsvinden. 

 

We hopen hiermee een ouderwets gezellige jaarafsluiting te krijgen waar we u natuurlijk 

graag willen ontmoeten. Tot zaterdag 2

 

Namens het bestuur, 

 
     
     

 

Walther Blijleven 

Voorzitter Porsche Club Holland
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van het PCH Clubjaar 2017 

kan alleen via het inschrijfformulier op de website van de Porsche Club 

Holland, of via de link onder aan deze pagina. 

Indien u een hotelkamer wenst te reserveren dan kunt u dit aangeven op het 

mulier. Toewijzing van de kamers geschiedt op volgorde van aanmelding.

Een inschrijving wordt pas effectief na de betaling van het totale bedrag.

nummer NL57 ABNA0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland

eindejaarsfeest’ en uw naam. 

Indien u een hotelkamer wilt reserveren maakt u de kosten hiervan ook over naar de 

. Wij zullen er dan voor zorgen dat er een kamer inclusief ontbijt op 

De overige hotelkosten zoals bijvoorbeeld het gebruik maken van de minibar, dient u bij 

het uitchecken van de kamer zelf te betalen. 

Het gebruik van de bus tussen het hotel en het Classic Park is wel inbegrepen.

de inschrijving sluit op woensdag 17 november 2017 

ná 17 november niet meer mogelijk en er kan dan ook geen restitutie 

We hopen hiermee een ouderwets gezellige jaarafsluiting te krijgen waar we u natuurlijk 

graag willen ontmoeten. Tot zaterdag 25 november in Boxtel! 

     Klik hier om

     in te schrijven

Voorzitter Porsche Club Holland 
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kan alleen via het inschrijfformulier op de website van de Porsche Club 

dan kunt u dit aangeven op het 

volgorde van aanmelding. 

Een inschrijving wordt pas effectief na de betaling van het totale bedrag. 

0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland 

Indien u een hotelkamer wilt reserveren maakt u de kosten hiervan ook over naar de 

. Wij zullen er dan voor zorgen dat er een kamer inclusief ontbijt op 

bijvoorbeeld het gebruik maken van de minibar, dient u bij 

Het gebruik van de bus tussen het hotel en het Classic Park is wel inbegrepen. 

 

ná 17 november niet meer mogelijk en er kan dan ook geen restitutie 

We hopen hiermee een ouderwets gezellige jaarafsluiting te krijgen waar we u natuurlijk 

Klik hier om 

in te schrijven 

https://cms.porsche-clubs.com//PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/D347852ACEAF1D12C12581B2001E5A95?EditDocument

