Uitnodiging voor de 7e Porsche Club Holland

OPWARMRIT

in samenwerking met Porsche Groep Zuid
ZONDAG 13 MAART 2016
Leerdam, 22 januari 2016
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven, Porsche Centrum Maastricht
en Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,
De Porsche Club Holland is druk bezig geweest met het voorbereiden van de start van het
Porsche toerseizoen. Jur en Elly de Graaf hebben in samenwerking met Porsche Groep
Zuid voor deze 7e editie van de Porsche Opwarmrit weer een mooi programma samengesteld.
We starten dit jaar bij Paviljoen Het Houtse Meer Pannenhuisstraat 40 4911 BS Den Hout.
Hier wordt u ontvangen met een lekker kopje koffie en appelgebak. Na de briefing zullen
we om 12:00 uur starten met de opwarmrit.

Paviljoen Het Houtse Meer

Vanuit Den Hout is er een prachtige route uitgezet door de Biesbosch, richting de Betuwe
en vervolgens zakken we weer af richting het zuiden van Nederland. We komen langs vele
forten en een aantal kastelen, door dorpen en stadjes.

De vragen zijn deze keer niet verpakt in een foto hunt. Er zullen alleen open vragen zijn
over zaken die langs de route liggen. Bij fruitbedrijf De Hoenderik in Tricht is er een korte
tussenstop, waar u een drankje krijgt aangeboden. Ook dient u hier een extra opdracht te
maken.
Aan het einde van deze mooie rit zijn we te gast bij Porsche Centrum Eindhoven in
Oirschot, waar de mooiste Porsche modellen op ons staan te wachten. Hier kunnen we
samen bijkomen van de dag onder het genot van drankjes en een goed verzorgde BBQ.
Voor de winnaars zijn er bijzonder leuke prijzen te verdienen en voor de PCH leden ook de
eerste punten voor de toerbeker 2016.

OPWARMRIT 2016
De kosten voor deze dag bedragen € 60,- per persoon; voor kinderen t/m 12 jaar € 15.
Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v.
Porsche Club Holland. Onder vermelding van Opwarmrit 2016 en uw eigen naam.
De inschrijving sluit op vrijdag 6 maart 2016. Het aantal beschikbare plaatsen is
beperkt en deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving.
Inschrijven kan uitsluitend via het
online inschrijfformulier.
Op de home pagina van de PCH
(www.porsche-club-holland.nl) vindt u
een link naar de uitnodiging en het
inschrijfformulier, of gebruik of de
link onderaan deze pagina.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de
Porsche Club Holland en
de directie van Porsche Groep Zuid,
Henry de Vaal

Programma
11:00 - 11:45 Ontvangst en inschrijving bij

Startpunt Paviljoen Het Houtse Meer,
Pannenhuisstraat 40 Den Hout
11:45

Briefing

12:00

Start tourrit

13:00 - 14:00 Ontvangst bij de Hoenderik in
Tricht
16:30 - 17:00 Eindpunt Porsche Eindhoven te
Oirschot
17:15
Prijsuitreiking
17:30
BBQ

Voorzitter Porsche Club Holland

Klik hier
Voor het
inschrijfformulier
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