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Geachte relaties van Porsche Cent
Beste Porsche vrienden, 
 
Met veel plezier nodigt de Porsch
Porsche Centrum Gelderland op zo
prachtige vergezichten over de uite
 

 
 
Na de lunchpauze gaat de route v
bij restaurant De Peerdestal te Elle
moeten er onderweg een aantal v
een aantal foto's in de goede volg
worden fraaie prijzen beschikbaar 
 
 

 
 
Voor deze dag geldt een beschei
koffie en gebak, het afsluitende 
deelnemen. Deelname dient wel g
georganiseerd door de Porsche Cl
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Uitnodiging 
Zomertoer Gelderland – Zondag 8 juli 2012 

trum Gelderland en PCH leden, 

e Club Holland u uit voor een bijzondere zomerrit, 
ondag 8 juli a.s. Deze rit voert u over onbekende dij
erwaarden, door slijtdalen en uiteraard nemen we ee

We starten om 10:00 uur in de showroom v
Gelderland in Heteren, waar wij worden ontv
gebak terwijl u kunt genieten van al het m
showroom, waaronder de nieuwe Porsche Boxs
 
Aansluitend wordt u vanaf 11:30 uur, voorzien v
een bolletje-pijltje routeplanning, op weg gest
toerrit door het Gelderse landschap. On
lunchmogelijkheid bij een prima locatie voor eig

verder via bosweggetjes over de Veluwe en we eind
ecom, alwaar een heerlijk buffet op ons wacht. Uite
vragen worden beantwoord en u krijgt als opdrach
gorde te zetten. Voor de winnaars van deze zome
gesteld. 

Programma 
 
10.00 uur - 11.00 uur ontvangst Porsche Centrum
11.30 uur - vertrek zomertoer 
16.30 uur - 17.00 uur aankomst Ellecom  
19.00 uur - einde 
 

iden eigen bijdrage van € 60,- per persoon, inclus
 buffet en de drankjes. Kinderen jonger dan 1

gemeld te worden op het inschrijfformulier. De Pors
ub Holland in samenwerking met Porsche Centrum 

and.nl 
e-club-holland.nl 

 

 in samenwerking met 
kjes in Gelderland met 
en stukje Veluwe mee. 

van Porsche Centrum 
vangen met koffie en 
moois in de enorme 
ster.  

van een roadbook met 
tuurd voor een mooie 
nderweg is er een 
gen rekening. 

digen 
raard 

ht om 
ertoer 

 Gelderland 

sief de ontvangst met 
2 jaar kunnen gratis 
sche Zomertoer wordt 
Gelderland.  
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De inschrijving sluit op zondag
De beschikbare plaatsen word
 
 

Inschrijfformulier zomertoer 2012 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsch
de directie van Porsche Centrum G
 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter Porsche Club Holland 
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g 1 juli 2012.  
en toegewezen op volgorde van inschrijving.  

De deelname staat open voor iedereen die de b
een Porsche. Het inschrijfgeld dient vóór 1 juli 20
aan de Porsche Club Holland op ABN AMR
55.59.46.886 Inschrijven kan uitsluitend 
inschrijfformulier. Op de home pagina van P
(www.porsche-club-holland.nl) vindt u een link naar
inschrijfformulier of rechtstreeks via de volgende l
 

he Club Holland en 
Gelderland, 

and.nl 
e-club-holland.nl 

 

beschikking heeft over 
012 voldaan te worden 
RO bankrekening nr. 

via het on-line 
Porsche Club Holland 
r de uitnodiging en het 
link: 


