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Uitnodiging 
Porsche Opwarmrit – Zondag 16 maart 2014 

  
 
 
 
Leerdam, 4 januari 2014 
 
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven, Porsche Service Centrum Limburg 
(samen Porsche Groep Zuid) en PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
 
Voor het vijfde 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 
door het Brabantse land met als afsluiting een overheerlijk buffet 
bij Porsche Centrum Eindhoven. 
 

 

We starten met de ontvangst en inschrijving vanaf 10:00 uur 
bij de Graaf Logistics in Oosterhout, waar de koffie 
klaarstaat met iets lekkers.  
 
Adres: 
De Graaf Logistics BV 
Logistiekweg 18,  
4906 AB Oosterhout 
 

 
 
Aansluitend wordt u vanaf ca. 11:00 uur, voorzien van een roadbook, op weg gestuurd langs 
een mooie route die ook deze keer weer uitgezet is door de specialisten van de Porsche 
Club Holland. Alle deelnemers ontvangen bovendien een unieke en exclusieve herinnering 
aan deze lustrumrit. 
  
We rijden de motoren eerst netjes warm om vervolgens te genieten van het sturen over de 
prachtige binnenwegen in de provincie Brabant. Onderweg zullen uiteraard een aantal 
opdrachten vervuld moeten worden; kortom: een complete "workout" voor u en uw auto om 
op een goede en vooral leuke manier uit de winterslaap te komen.  
 
Er is een tussenstop ingelast om de motoren even tot 
rust te laten komen en de inwendige mens te versterken 
met een hapje en een drankje bij Qu4ttro in Oisterwijk. 
Hier kunnen de laatste trends in Italiaanse herenmode 
bewonderd worden, terwijl de dames een bezoekje 
brengen aan de luxe parfumerie afdeling. 
 (De Lind 13, 5061 HS Oisterwijk.)  
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Hierna vervolgen we de Porsche Opwarmrit. U heeft in het laatste stuk van deze rit nog de 
mogelijkheid om de vragen in het roadbook correct te beantwoorden en zodoende in 
aanmerking te komen voor één van de mooie prijzen uit de Porsche Exclusive Shop. 
 
De rit eindigt bij Porsche Centrum Eindhoven, waar we worden ontvangen in de prachtige 
showroom met een drankje, nadat de antwoordformulieren uit het roadbook zijn ingeleverd. 
Na de prijsuitreiking wordt in de showroom een uitgebreid buffet geserveerd. 
 
 

 
 

Porsche Centrum Eindhoven - De Scheper 305 -  5688 HP Oirschot 
 
De deelnameprijs bedraagt € 60,- p.p. Kinderen jonger t/m 12 jaar betalen slechts € 15,- 
Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 tnv Porsche 
Club Holland. 
 
De inschrijving sluit op vrijdag 7 maart 2013. Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt en deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving.  
 
Inschrijven kan uitsluitend via het on-line inschrijfformulier. Op de home pagina van Porsche 
Club Holland (www.porsche-club-holland.nl) vindt u een link naar de uitnodiging en het 
inschrijfformulier. 
 
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 
 
10:00 – 10:45  Ontvangst en inschrijving bij de Graaf 

Logistics in Ooosterhout  
10:45  Briefing en uitreiking roadbooks 
11:00 - 12:00 Start 1e deel toerrit (ca 2 uur) 
13:00 - 14:00 Ontvangst bij Qu4ttro, Oisterwijk 
16:00 - 17:00  Ontvangst bij Porsche Centrum Eindhoven  
17:00  Prijsuitreiking 
17:15  Diner in buffetvorm 

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/E4B920A1099BED85C1257C55003F0817?EditDocument

