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Programma 
11:00 u: Ontvangst Porsche Centrum Eindhoven 
12:00 u: Start Toerrit 
15:30 u: Ontvangst Château Holtmühle 
16:45 u: Diner 
18:30 u: Einde 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uitnodiging 
Porsche Toerrit Zuid Nederland   -   Zondag 21maart 2010 

 
Uithoorn, 18 februari 2010, 
 
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven en PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
De Porsche Club Holland nodigt u van harte uit voor een prachtige toerrit door Zuid Nederland met 
culinaire finale, in samenwerking met Porsche Centrum Eindhoven en Bilderberg Chateau Holtmühle. 
 
We starten deze dag in de showroom van Porsche Centrum Eindhoven. Hier worden wij vanaf 11:00 
uur ontvangen met koffie en gebak en uiteraard kunt u genieten van al het moois in de enorme 
showroom. Vervolgens wordt u, voorzien van proviand, op weg gestuurd langs een mooie route door 
Zuid Nederland. Daarbij passeren we ook nog even de grens met onze zuiderburen. In het routeboek 
wordt een zogenaamde Photo Hunt opgenomen. Wie goed oplet onderweg en de vragen goed 
beantwoordt, komt in aanmerkring voor leuke prijzen. De rit eindigt via de Limburgse Maasvallei bij het 
schitterende Château Holtmühle, een middeleeuws kasteel met een authentieke slotgracht. Parkeren 
doen we op de hoofdplaats en het binnenplein, die exclusief voor ons worden gereserveerd. 
 
In Château Holtmühle gaat de keukenbrigade ons uitgebreid verwennen met een fantastisch tapas 
buffet met koude en warme gerechten, waarna we tijdig huiswaarts keren. Mocht u echter wat langer 
van de Limburgse gastvrijheid willen genieten, dan kan dat tegen de zeer speciale prijs van € 99,- per 
kamer, inclusief ontbijt. Eventuele reserveringen voor kamers dient u rechtstreeks door te geven aan 
Château Holtmühle met vermelding dat het om de Porsche Toerrit gaat. Telefoon: 077 373 88 00. 
Gelieve tijdig te reserveren, want uiteraard geldt de aanbieding onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van kamers. 
 
Voor deze dag geldt een zeer bescheiden eigen bijdrage van € 55,- per persoon. De Porsche Toerrit 
Zuid Nederland wordt georganiseerd door de Porsche Club Holland en wordt mogelijk gemaakt door 
de medewerking en sponsoring van Porsche Centrum Eindhoven en Bilderberg Château Holtmühle. 
 
De inschrijving sluit op vrijdag 12 maart a.s. Er geldt een strikte beperking van deelname tot 
maximaal 50 auto’s! De beschikbare plaatsen worden toegekend op volgorde van inschrijving.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
de directie van Porsche Centrum Eindhoven en de directie van Château Holtmühle, 
 
tot Porsche!        
       
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter Porsche Club Holland 
 
Bijlage: inschrijfformulier en adressen 
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Aanmelding  
Porsche Toerrit Zuid Nederland 

 Zondag 21 maart 2010 – Aanvang 11:00 uur 
 

 

Ja, ik schrijf mij in voor de Porsche Toerrit Zuid Nederland  
 

Inzenden vóór 12 maart 2010 naar faxnummer 0297 524 664   
Inschrijven per e-mail is ook mogelijk, kopieer in dat geval svp  

onderstaande gegevens: secretariaat @porsche-club-holland.nl  
 

 
Naam    _______________________________________________ 
 
 
Naam Bijrijd(st)er  _______________________________________________ 
 
 
Kinderen, jonger dan 12 jaar:  __________   (Aantal) 
 
 
Type Porsche    _______________________________________________ 
 
 
Kenteken:   ___________________________            PCH lid: Ja  / Nee 
 
 
Kosten, inclusief ontvangst met koffie en gebak en diner:  € 55,- per deelnemer 
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis deelnemen, gelieve dit wel te vermelden bij inschrijving! 
 
Ik heb het volgende bedrag totaalbedrag overgemaakt  
op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland __  x deelnemer  =   €  _______ 
 
   
 
Handtekening   _______________________________________________ 
 
 Bij eventuele annulering na de sluitingsdatum, dienen de deelnamekosten voldaan te worden. 

 
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  

faxnummer 0297-524664. Inschrijven per 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 op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland  
ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 

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

 
Porsche Centrum Eindhoven     Bilderberg Château Holtmühle 
De Scheper 305, 5688 HP Oirschot    Kasteellaan 10, 5932 AG Tegelen 


