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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
De Nonnerie - Maarssen 
Zondag 11 januari 2009 

 

 
Uithoorn, 14 december 2008 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 

In deze donkere dagen voor de Kerst is onze evenementencommissie druk met de planning voor de 
eerste evenementen in het nieuwe jaar. Traditiegetrouw openen we het nieuwe verenigingsjaar met 
de PCH Nieuwjaarsreceptie. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit op zondag 11 januari 2009, 
aanvang 14.00 uur. 
 

De PCH Nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de Nonnerie, gevestigd in een monumentaal herenhuis, 
gelegen aan de rivier de Vecht in Maarsen. Hier beschikken wij over een tweetal fraaie ruimtes en 
kunnen we profiteren van de hoge culinaire standaard van het restaurant dat hier eveneens is 
gevestigd.  
 

Voor parkeerruimte en parkeerbewaking wordt gezorgd!  
 

Aansluitend is het mogelijk om te dineren in de Nonnerie (onder 
voorbehoud van beschikbaarheid) en wordt u een driegangen 
menu met seizoensgerechten geboden voor € 37,50. 
 
Programma 
 

Aanvang: 14:00 uur 
Ontvangst met koffie, thee en petit fours 
Proosten op het nieuwe jaar met een mooi glas bubbels 
 

Uitreiking PCH toer- en sporttrofee 2008 
Uitreiking Porsche Clubtrofee 2008 
Uitreiking clubspeldjes 
 

Presentatie agenda 2009 met opnieuw een meerdaags evenement in het buitenland 
Presentatie film Isle of Man 
Genieten van culinaire hapjes 
Muzikaal intermezzo 
 

Einde: 17:00 uur 
 
De toegang is gratis voor PCH leden en partners 
 

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om middels bijgaand aanmeldingsformulier of per e-mail in te 
schrijven voor dit evenement zodat wij de catering op het juiste aantal personen kunnen laten 
afstemmen. Mocht u na verzending van uw inschrijving toch nog verhinderd zijn, dan graag even 
bericht aan het secretariaat.  
 

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 

Bijlage: inschrijfformulier 
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Aanmeldingsformulier 
 
 
 
 

Ja, wij komen naar de PCH Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2009 

 
 
 
 

Naam PCH Lid  _______________________________________________ 
 
 
Naam Partner  _______________________________________________ 
 
 
 
Handtekening  _______________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het 

formulier over te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 
 
 

Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
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Routebeschrijving 
De Nonnerie, Maarssen 

 
 
 

Navigatiesysteem / routeplanner 
Wanneer u met een navigatiesysteem werkt, kunt u "Maarssen - Nassauplein" 
invoeren. U komt dan automatisch op het parkeerterrein.  

Uit de richting Amsterdam of Maastricht 
Via de A2 (Amsterdam-Utrecht / Den Bosch-Utrecht). U neemt de afslag ‘Maarssen’ en 
komt zo op de Zuilense Ring (N230). U verlaat deze weg via de afslag ‘Maarssen-Dorp’. 
Boven aan de afslag gaat u linksaf de Sweserengseweg op. Aan het einde van de 
Sweserengseweg slaat u linksaf de Dr. Plesmanlaan in. U volgt deze weg met de bocht 
mee naar rechts. U komt nu bij een rotonde welke u ¾ neemt (naar links), vervolgens de 
eerste rechts en na 100 meter weer links. U komt nu op de Nassaustraat. 
 
 
Uit de richting Hilversum of Breda  
Op de A27 neemt u afslag ‘Utrecht-Noord / Maarssen’. U komt dan op de Zuilense Ring 
(N230). Daar neemt u de afslag ‘Maarssen-Dorp'. Boven aan de afslag gaat u rechtsaf de 
Sweserengseweg op. Aan het einde van de Sweserengseweg slaat u linksaf de Dr. 
Plesmanlaan in. U volgt deze weg met de bocht mee naar rechts. U komt nu bij een 
rotonde welke u ¾ neemt (naar links), vervolgens de eerste rechts en na 100 meter 
weer links. U komt nu op de Nassaustraat.  
 
 
Vanuit Utrecht-centrum  
Volg vanuit Utrecht-Centrum de Amsterdamsestraatweg, aan het einde slaat u rechtsaf 
de Binnenweg in. U vervolgt deze weg met de bocht mee de brug over, waar de 
Binnenweg overgaat in de Huis ten Boschstraat. Over de brug neemt u de eerste straat 
naar links . Na 100 meter gaat u weer links. U komt nu op de Nassaustraat.  
 
 
Route vanaf Nassaustraat:  
Parkeren 1. U neemt de tweede weg naar links waardoor u op het Nassauplein komt. U 
rijdt dit plein tot de achterzijde op waarna u automatisch uitkomt op het privé 
parkeerterrein van ‘De Nonnerie’.  

Parkeren 2. U neemt de de tweede weg naar rechts waardoor u uitkomt op de Jan 
Steenstraat. Halverwege de Jan Steenstraat vindt u een groot parkeerterrein waar u 
onbetaald kunt parkeren.  

Parkeren 3. U neemt de vierde weg naar links waardoor u uitkomt bij 'Parkeren Centrum 
-Kaatsbaan waar u onbetaald kunt parkeren. Na het parkeren kunt u onder de 
winkelpassage door naar de Kaatsbaan lopen. Op de Kaatsbaan gaat u naar rechts. U ziet 
de borden van Restaurant 'De Nonnerie' reeds na 25 meter.  

 
 


