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NIEUWJAARSCONCERT & NIEUWJAARSRECEPTIE 
ZONDAG  14 JANUARI  2007 

 
 
 
Muiden, 1 december 2006 
 
 
Beste PCH vrienden en vriendinnen, 
 
Aan het einde van ons jubileumjaar, dat vol hoogtepunten is omgevlogen – denkt u aan DAF, FAB50, de 
3S-Toer, het eindejaarsjubileumfeest, enzovoort – kijken wij natuurlijk al weer met nieuwe energie uit 
naar de evenementen die wij in 2007 aan u willen presenteren. Er staan een aantal bekende en nieuwe 
evenementen op de kalender en we verheugen ons op de enthousiaste hulp die we hierbij in 2007 van 
een aantal PCH-ers mogen ontvangen. 
 
We beginnen het jaar natuurlijk traditiegetrouw met de nieuwjaarsreceptie. We ontvangen u graag in 
het sfeervolle Mansion Hotel Bos & Ven aan de rand van het Brabantse Oisterwijk. 

Mansion Hotel Bos & Ven heeft een roemrijk verleden. In 1919 besloten ‘eenige Heeren tot de oprichting van een flink 
Hotel bij de ruim 1.000 ha Bosch in Oisterwijk.’ Een jaar later, op 15 juni 1920 werden de eerste gasten officieel 
ontvangen. Van meet af aan was Bos & Ven vooral populair in de ‘betere kringen’ en bij ‘eerstestands families’. Een van 
de voornaamste gasten was ongetwijfeld koningin Emma, die begin dertiger jaren per koninklijke trein in Oisterwijk 
arriveerde. In 1944 resideerde de uit ballingschap teruggekeerde regering van Gerbrandy in Bos & Ven. Vele jaren 
daarna fungeerde het hotel als vakantieverblijf voor het personeel van de Algemene Bank Nederland. In 1992 zorgde 
hôtelier Henk Verhoeven ervoor dat Bos & Ven in al haar luister en glorie herleefde en is het hotel ruim 80 jaar na de 
oprichting weer een hotel van grote allure. 

Wij bieden u een bijzondere opening van het nieuwe jaar aan met een nieuwjaarsconcert. Dit concert 
wordt gegeven door enkele leerlingen van de Jong Talent Klas van het Fontys conservatorium uit 
Tilburg. Hiermee willen we als PCH graag een cultureel doel ondersteunen. 
 

 Wij ontvangen u vanaf 13.15 uur in de Beatrix- en Gerbrandyzaal met koffie, thee en petit fours.  
 Stipt om 14.00 uur vragen wij uw aandacht voor het nieuwjaarsconcert in de Wilhelminazaal. 
 Van 15.00 tot 17.00 uur is vervolgens de nieuwjaarsreceptie, tijd genoeg om heerlijk bij te praten. 

  
Het is mogelijk om aansluitend te genieten van een diner in het restaurant van Mansion Hotel Bos & 
Ven. Wij verzoeken u vriendelijk hiertoe zelf deze middag een tafel te reserveren. 
 
De bijdrage voor deze bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst is slechts € 15,00 per persoon. U krijgt 
hiervoor een feestelijk onthaal, een onvergetelijk nieuwjaarsconcert (duur: 1 uur) en een aangeklede 
nieuwjaarsreceptie (inclusief drie drankjes p.p.) in een zeer stijlvolle omgeving. 
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Er is ruimschoots parkeergelegenheid op het terrein van Mansion Hotel Bos & Ven. 
Een voorproefje kunt u vinden op de websites: www.jongtalent.nl en www.bos-ven.nl. 
U kunt zich vanaf heden inschrijven. Gebruikt u daarvoor het bijgevoegde aanmeldingsformulier. 
 
 

 
 
 
 
Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een heel plezierige jaarwisseling toe en wij zien u graag op 14 
januari 2007 in Oisterwijk om gezamenlijk te toasten op een nieuw sportief en gezellig PCH-jaar. 
 
Namens het bestuur van 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
 
Leo Biermans 
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ANTWOORDFORMULIER: 
 
 
 

Ja, ik schrijf mij in voor het  
Nieuwjaarsconcert en de Nieuwjaarsreceptie  

op  
zondag 14 januari 2007 

 
 
 

 
Naam lid 
 

 
…………………………………………………… 
                                                                 

 

Naam partner  
…………………………………………………… 
 

M  /  V 

 
Ik heb het hiernaast vermelde bedrag op ….………………….. 
overgemaakt op het hieronder vermelde rekeningnummer.  

 
€  …………………… 

 
 

Gelieve dit formulier te retourneren per e-mail of te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v.  
Diana Soeteman, faxnummer 0294-263620. 

 
Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland te 

Hoofddorp ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 
 

Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 

 
 
 
 
 


