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Uitnodiging 
Porsche Opwarmrit – Zondag 17 maart 2013 

  
 
 
Soest,10 februari 2013 
 
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven, Porsche Service Centrum Limburg (samen 
Porsche Groep Zuid) en PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
 
Alweer voor het vierde opeenvolgende jaar organiseert de Porsche Club Holland haar traditionele 
Auto Opwarmdag in samenwerking met Porsche Groep Zuid. Wij nodigen u uit voor een prachtige 
toerrit met als afsluiting een overheerlijk buffet bij Ons Behaeghen te Strijbeek. 
 
We starten om 10:30 uur in de showroom 
van Porsche Centrum Eindhoven in 
Oirschot, waar wij worden ontvangen met 
koffie en gebak, terwijl u kunt genieten 
van al het moois in de enorme showroom.  
 
Aansluitend wordt u vanaf 12:00 uur, 
voorzien van een lunchpakket en een 
roadbook, op weg gestuurd langs een 
mooie route die ook deze keer weer 
uitgezet is door de specialisten van de 
Porsche Club Holland.  
We rijden de motoren eerst netjes warm 
en daarna kunnen we ook onze 
armspieren verwarmen met het sturen 
over de prachtige binnenwegen die Nederland rijk is. Dit keer zullen we ook een stukje door ons mooie 
buurland België rijden. Zelfs de hersenen zullen zich warm moeten draaien door het oplossen en 
beantwoorden van enkele opdrachten en vragen. U merkt het: een complete "workout" voor u en uw 
auto om op een goede en vooral leuke manier uit de winterslaap te komen.  
 

 
Onderweg is er even tijd voor een "cooldown" bij House of 
Pertijs Parkstraat 12-14 Breda.  
 
Op  7 september van het vorige jaar heeft juwelier House of 

Pertijs de deuren geopend in de Parkstraat in Breda. Concrete Amsterdam tekende voor de 
spectaculaire verbouwing van het pand. House of Pertijs is meer dan een juwelier! 
Het is een totale beleving van luxe en exclusiviteit. House of Pertijs presenteert topmerken horloges, 
sieraden en exclusieve lifestyle producten naast allerlei trendy gadgets en blinkende ‘eye candy’. 
Hiermee wil House of Pertijs voldoen aan de hoge verwachting van de 
klanten, maar vooral ook iedereen verrassen. Met producten van 4 euro tot 
4 ton biedt House of Pertijs iets unieks voor iedereen. 
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