Uitnodiging voor de 8e Porsche Club Holland

OPWARMRIT

in samenwerking met Porsche Groep Zuid
ZONDAG 19 MAART 2017
Amsterdam, 12 februari 2017
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven,
Porsche Centrum Maastricht
en Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,
Wederom hebben Jur en Elly de Graaf in samenwerking met Porsche Groep Zuid voor
deze 8e editie van de Porsche Opwarmrit een mooi programma samengesteld.
Vanaf 10:30 uur ontvangen we u bij Porsche Centrum Eindhoven in Oirschot. U kunt hier
onder het genot van een lekker kopje koffie en gebak op uw gemak rondkijken in de goed
gevulde showroom.
De naam van deze 8e opwarmrit is: ABDIJENRIT.
Al rijdend door het Brabantse en Vlaamse land
komen we de nodige abdijen tegen. Hiervan zullen
we er vier gaan bezoeken. Natuurlijk wachten u
onderweg de nodige opdrachten en vragen die met
de juiste beantwoording misschien wel een mooie
prijs kunnen opleveren.
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Bierliefhebbers vallen sowieso in de prijzen. De abdijen staan bekend om het speciale bier
dat zij brouwen en een klein slokje proeven behoort tot de mogelijkheden. Maar ook
zonder het gerstenat is een bezoek aan de abdijen absoluut de moeite waard. Een
rustpunt naast de concentratie tijdens de rit.
Bijkomen van deze ABDIJENRIT doen we in het nieuwe Porsche Centrum Maastricht
met drankjes en een goed verzorgde BBQ.

Programma
10:30 – 11:45 Ontvangst en inschrijving bij
Startpunt PC Eindhoven
de Scheper 305, Oirschot

.

11:45
12:00

Briefing
Start ABDIJENRIT

16:00 ‐ 17:00 Eindpunt PC Maastricht

Porsche Centrum Maastricht
Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht‐Airport

17:00

Prijsuitreiking

17:15

BBQ
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De kosten voor deze dag bedragen € 60 per persoon en kinderen t/m 12 jaar € 15.
Hiervoor krijgt u:
- koffie en gebak bij de ontvangst in Oirschot,
- het roadbook,
- het abdijen bezoek,
- de BBQ inclusief drankjes,
- 1 goodiebag per inschrijving.
Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v.
Porsche Club Holland. Onder vermelding van Opwarmrit 2017 en uw eigen naam.
Annuleren is mogelijk via een mail aan secretariaat@porsche-club-holland.nl tot 14 maart
a.s. Bij latere annulering is geen restitutie mogelijk, c.q. is de inschrijver gehouden aan
volledige betaling van het inschrijfgeld.
De inschrijving sluit op dinsdag 14 maart. 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 ook nog een link
naar deze uitnodiging en het inschrijfformulier.
Met vriendelijke groeten,
Namens de directie van Porsche Groep Zuid
en het bestuur van de Porsche Club Holland,
Henry de Vaal
Voorzitter Porsche Club Holland

Klik hier voor het
inschrijfformulier
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