De car covers mogen er weer af voor de 6e Porsche Club Holland

OPWARMRIT

in samenwerking met Porsche Groep Zuid
Zondag 15 maart 2015
Leerdam, 9 februari 2015
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven, Porsche Centrum Maastricht
en Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,
We gaan voorzichtig richting het voorjaar en de Porsche Club Holland is druk bezig
geweest met het voorbereiden van de start van het Porsche tourseizoen. Jur en Elly de
Graaf hebben in samenwerking met Porsche Groep Zuid voor deze 6e editie van de
Porsche Opwarmrit weer een mooi programma samengesteld.
We starten dit jaar bij in Breda bij House of Pertijs.
Deze bijzondere juwelier opent voor u op zondag
haar deuren en heet u welkom met koffie, thee,
broodjes en kleine hapjes. House of Pertijs draagt
autoliefhebbers een warm hart toe. In 2010
organiseerden zij hun ‘classic car event’ en in 2013
was de ‘Opwarmrit’ al eens eerder te gast.
Om 12:00 uur gaan we beginnen met de opwarmrit. Brabant en Limburg zijn de
provincies waar we de juiste weg zullen moeten vinden. Natuurlijk bezoeken we ’s
middags Porsche Centrum Eindhoven waar behalve een hapje en een drankje ook de
mooiste Porsche modellen op ons staan te wachten.

OPWARMRIT
Na de pauze bij PCE in Oirschot vervolgen we de rit om uiteindelijk in Tegelen uit te komen.

Wanneer u dit poortje onderdoor rijdt heeft u het eindpunt van de opwarmrit bereikt en
staat er een heerlijk dinerbuffet voor u klaar. Voor de winnaars zijn er bijzonder leuke
prijzen te verdienen en voor de PCH leden ook de eerste punten voor de toerbeker 2015.
De kosten voor deze dag bedragen € 60 per persoon en 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 2015 en uw eigen naam.
De inschrijving sluit op vrijdag 6 maart 2014. 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 direct via deze link.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de
Porsche Club Holland en
de directie van Porsche Groep Zuid
Henry de Vaal
Voorzitter Porsche Club Holland

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

Startpunt ‐ House of Pertijs
Parkstraat 12, 4818 SJ Breda
11:45
Briefing
12:00 - 14:00 Start 1e deel tourrit (ca. 2 uur)
13:00 - 14:00 Ontvangst bij Porsche Centrum
Eindhoven
16:00 - 17:00 Eindpunt Tegelen
17:00
Prijsuitreiking
17:15
Diner in buffetvorm
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