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Eindejaarsfeest  
Zaterdag 17 november 2012 

 
 
Leerdam, 4 oktober 2012 
 
Geachte PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Het duurt nog even en waarschijnlijk staat uw hoofd er nog niet 
naar, maar voor we het weten loopt 2012 alweer ten einde. 
Traditioneel wordt het Porsche Club Holland jaar afgesloten met 
een eindejaarsfeest. Ook dit jaar houden we deze traditie in stand 
en daarom nodigen wij u 17 november 2012 uit voor een gezellig 
en swingend feest bij Fort St. Gertrudis te Geertruidenberg. 
 
Dit jaar hebben we er voor gekozen om terug te gaan in de tijd. 
De Golden Oldies uit de jaren ’70 worden door een D.J. voor u uit de jukebox gehaald, zodat de 
voetjes van de vloer kunnen. Wie herinnert zich niet de (disco)hits van toen: Le freak, Staying 
alive, Grease lightning, YMCA, Take a change on me, I will survive, Disco inferno, Play that funky 
music enz. 
 

 
 
Omdat het met deze heerlijke muziek moeilijk stilzitten is en de inwendige mens bij zo veel 
beweging ook niet vergeten mag worden, wordt er tijdens het feest een walking dinner verzorgd. 
Diverse heerlijke kleine gerechten zullen worden geserveerd, zodat u van voldoende energie 
voorzien wordt om de avond tot een dansend einde te kunnen brengen.  
 

Een jaren ’70 feest nodigt natuurlijk uit tot het aantrekken van typische jaren 
’70 kleding. Kleding met een knipoog naar de jaren ’70 is dan ook zeker 
welkom. Wij willen echter dat iedereen zich vrij voelt qua kledingkeuze, 
daarom is er geen verplichte dresscode.  
 
Er is ook aan een hotel gedacht voor diegenen die in de buurt willen 
overnachten. Hotel Princeville in Breda biedt naast een comfortabele 
overnachting ook de gelegenheid om na het feest nog even een drankje ter 
afsluiting te drinken. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het hotel. 
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Voor degenen die in het hotel blijven overnachten is er een bus geregeld van het hotel naar het 
feest en weer terug. Indien u geen hotelovernachting boekt, gaat u rechtstreeks naar Fort St. 
Gertrudis. 
 
Programma: 
Vanaf 14:00 u. Inchecken hotel Princeville 
18:30 u. Vertrek bus naar Fort St. Gertrudis 
19:00 u. Ontvangst, welkomstwoord en een drankje 
19:30 u. Start feest en walking dinner 
01:00 u. Einde feest en vertrek bus naar hotel 
01:30 u. Naborrelen in hotel Princeville 
02:30 u. Einde  
 
 
De kosten voor het eindejaarsfeest zijn afhankelijk van uw keuze: 
Eindejaarsfeest met hotelovernachting:  € 180 per persoon*  
Eindejaarsfeest zonder hotelovernachting:  € 130 per persoon 
 

(* op basis van een tweepersoonskamer; toeslag eenpersoonskamer, € 50,-)  
 
 

Inschrijven is alleen on-line mogelijk via de link in de begeleidende 
e-mail of via de link op de home page van onze website. De 
inschrijving sluit op 7 november 2012. De betaling dient voor 7 
november bijgeschreven te zijn op bankrekening 55.59.46.886 van 
de Porsche Club Holland. Let op: er wordt een plek voor u 
gereserveerd zodra de betaling binnen is. Heeft u speciale 
dieetwensen, dan kunt u dit kenbaar maken op het 
inschrijfformulier. 

 
U krijgt een week van te voren een bevestigingsmail met alle adresgegevens en tijden. 
 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 


