P&P LEK EN LINGO ROUTE – ZONDAG 20 MEI
Uithoorn, 2 mei 2007

Beste Porsche vrienden en vriendinnen,
Het befaamde P&P evenement vindt dit jaar plaats op zondag 20 mei en het belooft weer wat
bijzonders te gaan worden!
De route zal ons door de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard voeren en zowel rijder als bijrijder
zullen kunnen genieten van de schitterende omgeving en ongerepte natuur.
De rit zal niet volgens het bekende ‘bolletje pijltje’ principe gereden worden en er zal ook geen
beschreven route zijn. De route zal naar eigen inzicht gereden kunnen worden en tijdens de rit is
het de bedoeling dat u zoveel mogelijk letters verzamelt. En jawel, er zijn punten te behalen voor
de felbegeerde Jaarbeker!
Deelname aan deze toerrit is gratis. We verzamelen om 12.00 uur in het Zalmhuis te Rotterdam
alwaar u kunt genieten van het schitterende uitzicht over de Maas. Traditiegetrouw wordt u door
de PCH getrakteerd op een kop koffie met iets lekkers.
Na afloop kunt u gebruik maken van een heerlijk diner voor de zeer aantrekkelijke prijs van 45
Euro. Dit is inclusief drankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd). “Fijnproevers” Peter en Paul
hebben al voorgeproefd.

Namens het bestuur en de organisatoren,
PORSCHE CLUB HOLLAND

Leo Biermans,
Voorzitter
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Antwoordformulier:
Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan de “P&P Lek en Lingo Route” op 20 mei 2007
(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen)

Naam lid

______________________________________

Naam partner/bijrijder

______________________________________

Wij nemen deel aan het diner

M / V

Ja / Nee

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH,
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:
E-mailadres secretariaat:

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