B&D Tourrit – Zondag 30 september 2007
Rosmalen, 15 september 2007
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders,
De Westland – Oostland tourrit, in 2006 georganiseerd door het duo Louis Bouman & Robert
Douma (B&D) kenmerkte zich door: uitglijders & instinkers, de kennismaking met de moderne
glastuinbouw en gedoodverfde favorieten voor de overwinning die verrassend eindigden als
laatste.
B&D nodigen u opnieuw uit voor de “B&D” tourrit op zondag 30 september a.s. Verzamelpunt is
het bedrijf van de PCH- leden Berry en Joop Arendsen, Acoma B.V. gevestigd Nieuwgraaf 34 in
Duiven, alwaar u met koffie en koek zult worden ontvangen. Voor nadere informatie en een
routebeschrijving kunt u de website raadplegen: www.acoma.nl Hier wordt u om 10.00 uur
verwacht. Na een korte presentatie van het bedrijf en een deelnemersbriefing, is de start gepland
om 11.00 uur.
Een uiterst-simpel-maar-nog-niet-eerder-gehanteerd-route-systeem, zal u door het Gelderse
landschap leiden. Diegenen die het meest beschikken over ruimtelijke oriëntatie, geduld en enige
kaartleesvaardigheid, maken de grootste kans op de overwinning!
Halverwege de tourrit stopt u voor een verzorgde lunch, waarna u voor het tweede deel van de rit
zult starten. De rit eindigt op een gezellige locatie waar u alle gelegenheid krijgt uw ervaringen
met andere deelnemers te delen en waar uiteraard ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Tevens
bestaat de hier de mogelijkheid de dag met een diner af te sluiten. Uw opgave hiertoe graag
vooraf aangeven. De kosten voor dit PCH diner bedragen € 35,- per persoon. Dranken zijn voor
eigen rekening.
De “B&D” tourrit door het Gelderse landschap wordt u aangeboden voor een alom scherpe prijs
van € 39,50 per persoon en is inclusief de koffie/thee/frisdrank voor de ontvangsten en de lunch
halverwege de rit.
Natuurlijk wilt u deze gezellige dag niet missen en meldt u zich via ons secretariaat aan! Graag
vóór 24 september aanstaande, door middel van bijgevoegd antwoordformulier.
Namens het bestuur en de organisatoren,
PORSCHE CLUB HOLLAND
Leo Biermans,
Voorzitter

Antwoordformulier:
Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan de “B&D Tourrit” op 30 september 2007
(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen)

Naam lid

______________________________________

Naam partner

______________________________________

Wil graag gebruik maken van diner a € 35,- per persoon

Ik heb het hiernaast vermelde bedrag overgemaakt op rekeningnummer
55.59.46.886 bij de ABN-Amro bank tnv de Porsche Club Holland te
Groot Ammers

M / V

ja voor___ pers./ nee

€ ____________

LET OP: Het Fax nummer, email adres en postadres wijken af van wat u gewend bent!
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Marjoleine Biermans,
faxnummer 073 - 522 22 20. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het
formulier over te nemen en te zenden aan: pzd@porsche-club-holland.nl
U kunt ook per post verzenden naar: Secretariaat PCH, Jagersingel 14, 5241 JW Rosmalen
Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland te
Groot-Ammers ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
Zie ook voor informatie:
E-mailadres secretariaat:

www.porsche-club-holland.nl
secretariaat@porsche-club-holland.nl

