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Leerdam, 13 december 2015 

Geachte PCH leden,  
Beste Porsche vrienden, 

Graag willen wij u uitnodigen voor de traditionele Porsche Club Holland Nieuwjaarsreceptie. 

OOpp  zzoonnddaagg  1100  jjaannuuaarrii  22001166  

willen wij samen met u terug kijken op het PCH-jaar 2015 en het glas heffen om te toasten op 
een gezond en gelukkig 2016. Belangrijk onderdeel van deze receptie is de feestelijke start van 
het PCH Jubileumjaar. Het bestuur zal aan de leden het programma presenteren waarmee de 
club haar 60 jarig bestaan wil gaan vieren. 
 
We hebben weer een prachtige locatie gevonden om gezellig samen te zijn. In de schaduw van 
het grootste en misschien ook wel mooiste kasteel van Nederland ontvangen we u in het 
Koetshuis van kasteel de Haar in Haarzuilens. 

Een mooi decor waar we dankzij de bereidwilligheid van Porsche Centrum Eindhoven ook de 
nieuwe Porsche 911 aan u kunnen presenteren. Deze allernieuwste Porsche zal staan te pronken 
op onze nieuwjaarsreceptie. U kunt de nieuwe 911 op uw gemak van alle kanten bewonderen. 

 

 

 

 

 

Natuurlijk zullen we ook de inwendige mens goed verzorgen. We ontvangen u met een feestelijk 
glas prosecco of glühwein en na het officiële gedeelte zullen we getrakteerd worden op diverse  
warme en koude hapjes, afgesloten met een heerlijke soep. 
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PROGRAMMA 

 14:00 uur Ontvangst met een welkomstdrankje 
 14:15 uur Terugblik op 2015 
 14:30 uur  Prijsuitreiking winnaars 2015 
 14:45 uur presentatie jubileum programma 2016 

met culinaire verzorging  
 17:00 uur Einde evenement  

 
UU  bbeenntt  ddiitt  jjaaaarr  wweellkkoomm  bbiijj  KKOOEETTSSHHUUIISS  DDEE  HHAAAARR  

KKaasstteeeellllaaaann  11  
33445555  RRRR  HHaaaarrzzuuiilleennss  

De Kosten voor de nieuwjaarsreceptie zijn 20 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar 
betalen 12.50 euro. Hierbij is behalve het programma inbegrepen: alle culinaire verzorging en 
alle drank volgens het Hollands drankarrangement. 
 

Inschrijven kan uitsluitend online via de homepage van onze website of via onderstaande link. 
Betaling van de kosten op rekening NL57 ABNA 0555 9468 86 t.n.v. Porsche Club Holland, 
onder vermelding van nieuwjaarsreceptie 2016 uw eigen naam.  
 
DDee  iinnsscchhrriijjvviinngg  sslluuiitt  oopp  33  jjaannuuaarrii  22001166..   
 
Met vriendelijke groet namens de Porsche Club Holland, 
 
Henry de Vaal 
voorzitter 
 
 
 

 
 
 

 
 

KLIK HIER VOOR INSCHRIJVEN 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/F0CE1098D9840EC9C1257F1A006542E1?EditDocument

