
 
 
 
 

 
Eindejaarsbijeenkomst 
Zondag 22 november 2015 

 
 
Leerdam, 7 september 2015 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Op zondag 22 november 2015 sluiten we het verenigingsjaar af op een andere wijze dan 
u gewend bent. We nodigen u graag uit voor een rondleiding en lunch in het 
  

Louwman Museum te Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste privécollectie automobielen, 
bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman. De basis werd reeds in 
1934 gelegd en inmiddels omvat de collectie ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke 
automobielen. Kenners beschouwen de collectie als één van de mooiste ter wereld. Het 
museum straalt passie uit. Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en levert daarmee 
zijn eigen bijdrage aan de geschiedenis. Het zijn spiegels van de cultuur.  

De collectie is gehuisvest in een specifiek voor dat doel gebouwd museum in Den Haag, 
de stad waar P.W. Louwman de verkoop van Dodge- en Chrysler-automobielen in 
Nederland begon. We nodigen u graag uit voor een gezellig samenzijn In deze prachtige 
omgeving. 
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Voor de leden die met hun Porsche komen is er gelegenheid om te parkeren op de 
binnenplaats van het museum. Zo kunnen we daar een prachtig fotomoment creëren. 
Voor de overige auto’s is er voldoende gelegenheid in de parkeergarage van het museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wordt ontvangen in het gezellige themarestaurant met een kopje koffie of thee. Vier 
gidsen staan klaar om ons te vertellen over dit bijzondere museum met een antieke, 
grappige, ontroerende, sportieve, romantische maar bovenal unieke collectie van alles 
wat rolt en rijdt. Van het vervoer van de gewone man tot dat van royalty en filmsterren. 
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Hierna staat er een koud en warm buffet voor u klaar om samen van te genieten. Ook is 
er een kraampje opgesteld waar artikelen uit de clubwinkel, jaarboeken uit vorige jaren en 
onze Porsche Club Holland mini Porsches te koop zijn. Tijdens de middag is er een foto 
overzicht van onze activiteiten in het afgelopen clubjaar. 
Tot 17:00 uur heeft u dan nog de tijd om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken. 

 

De kosten bedragen € 45,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 15,- pp. 
Hiervoor krijgt u toegang tot en parkeren bij het museum. Koffie met koek bij ontvangst, 
rondleiding met gids door het museum en een koud- en warm buffet inclusief drankjes 
(Hollands arrangement) 
 

Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. 
Porsche Club Holland. Onder vermelding eindejaarsfeest 2015 en uw eigen naam.  
 

Inschrijven kan uitsluitend via het online 
inschrijfformulier op de home pagina van de PCH 
(www.porsche-club-holland.nl) of via deze link. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de 
Porsche Club Holland 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter  
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Programma eindejaarsbijeenkomst 
10.30 uur tot 11.30 uur Ontvangst met koffie of thee. 
12.00 uur rondleiding in groepjes met gids tot 13.30 uur  
13.30 uur tot 15.00 uur lunch 
Vrij bezoek museum tot 17:00 uur 

INSCHRIJVEN 
EINDEJAARSBIJEENKOMST 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/437A7DA3E4D9EBE9C1257EB6005EABE9?EditDocument

