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P& P Rit 30 editie : The final tour
22 mei 2016
Amsterdam, 13 april 2016

Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,
Tja, dat wordt even slikken voor veel PCH leden. De 30e editie
van de legendarische P&P rit is ook meteen de allerlaatste!
Peter en Paul, de koningen van de puzzelrit, stoppen er na 30
jaar mee. Om deze traditie in stijl af te sluiten, wordt het beste
uit de afgelopen jaren gecombineerd in de P&P Final Tour. Op
een educatief en cultureel verantwoorde manier - maar vooral
met heel veel plezier - wordt u rondgeleid door de Hoeksche
Waard. Ons beroemde duo is hier goed bekend en weet er de mooiste plekjes te vinden. Aan de
hand van een lijst met plaatsnamen wordt u langs de leukste weggetjes geleid. Het zal u weer
verbazen hoe mooi Nederland is. En uiteraard moet er onderweg gepuzzeld worden. Denk daarbij
altijd aan het credo van P&P: Goed lezen!

Startlocatie:
Brasserie Vrijenburg
Vrijenburgweg 2
2993 CB Barendrecht
Programma:
12:00 Ontvangst
met ‘aangeklede’ koffie
12:45 Briefing
13:00 Start P&P rit
17:30 Diner en prijsuitreiking
Secretariaat: Postbus 14592 • 1001 LB Amsterdam
(T) 0637 009 864• (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl
IBAN: NL57 ABNA 0555 9468 86• KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl

Het mooiste cadeau dat we Peter en Paul kunnen geven voor hun 30-jaar lange inzet voor de
Porsche Club Holland is een massale opkomst voor deze P&P Final Tour. We hopen dan ook dat
onze leden in grote getale aanwezig zullen zijn bij dit unieke evenement.

De kosten voor deze dag bedragen € 45,- p.p.
De prijs is inclusief het diner (drankjes voor eigen rekening).
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen € 22,50
Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club
Holland. Onder vermelding van P&P 2016 en uw eigen naam.
De inschrijving sluit op vrijdag 13 mei 2016.
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
Henry de Vaal

Voorzitter
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