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Avondrally – Zaterdag 21 Augustus 2010 
 

 
 

Uithoorn, 23 Juli 2010 
 
Beste Porsche vrienden en vriendinnen,  
 
We willen jullie van harte uitnodigen deel te nemen aan de PCH Avondrally, dit jaar op 21 
augustus aanstaande. Dit keer hebben Ralph en Sandra een pittoreske route uitgezet 
langs diverse leuke Friese plaatsjes.  
 
Vooraf aan de rit starten we met een diner bij restaurant de Markol te Lemmer. Hierbij 
heeft u de keuze uit een vlees- of vismenu. (Graag uw voorkeur aangeven op het 
inschrijfformulier.) 
 
Hierna krijgt u een korte uitleg over de route en krijgt u het routeboek uitgereikt. De 
route is uitgezet in een prachtig stukje Nederland door gezellige dorpjes, langs 
verkoelend water en over leuke kleine weggetjes: het Friese merengebied.  
 
Onderweg zult u flink moeten opletten om alle foto’s te kunnen opsporen en alle vragen 
te kunnen beantwoorden.  
 
De rit eindigt bij Shortgolf te Swifterbant. Hier kunt u gezellig napraten onder het genot 
van een hapje en drankje. Uiteraard wordt dan ook bekend gemaakt wie de prijswinnaars 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten: 
U betaalt € 29,50 pp. Dit is inclusief route, diner, drankjes en hapjes bij restaurant de 
Markol en Shortgolf. De exclusievere drankjes als whiskey, cognac en mixdrankjes en 
consumpties onderweg zijn voor eigen rekening. 
 
 

Programma: 
17:30 ontvangst bij restaurant de 

Markol te Lemmer 
18:00   Diner  
19:00  Start eerste auto 
22:30   Aankomst bij Shortgolf te  

Swifterbant,aansluitend 
prijsuitreiking vergezeld van 
een drankje en hapje 

00:30  Einde evenement  
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Inschrijven: 
Inschrijven is mogelijk t/m 14 augustus a.s. en na inschrijving en betaling ontvangt u 
een bevestiging.  
 
Startlocatie: 
Restaurant de Markol 
Zilverplevier 1 
8532 BA Lemmer 
Tel: 0514-566295 
 
Namens bestuur en organisatoren,  
 
Tot de 21e, tot Porsche! 
 
 

Antwoordformulier: 

Ja! ik schrijf mij in voor deelname aan de “Avondrally” van 
zaterdag 21 augustus, 

Dinerwensen, vlees of vis: 
 

 
Naam lid 
 

 
                                                        

 

 
Naam partner 

 
 

 
 
 

 
Ik heb het hiernaast vermelde bedrag (29,50 euro per 
persoon) overgemaakt op rekeningnummer 55.59.46.886 

bij de ABN-Amro bank tnv de Porsche Club Holland te 
Swifterbant 

 
 
  €  ____________ 

 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH,  
Fax nummer 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 
 

Na aanmelding en betaling ontvangt u in de week voorafgaande aan het 
evenement een bevestiging en een routebeschrijving. 

 
Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 

E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl  


