ZONDAG 17 mei 2015
Leerdam, 10 april 2015
Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden
Voor de 29e keer op rij hebben Peter & Paul een puzzelrit in oude stijl uitgezet. Voor de
liefhebbers van humor en gezelligheid belooft het weer een sneaky rit te worden. Deze P&P 2015
Toer start bij de landingsbanen van vliegveld The Hague Airport en zal u een mooi stukje Hollands
landschap laten zien.

Het beroemde paviljoen dat ooit op het voormalige vliegveld aan de Rotterdamse Waalhaven stond, is sinds 2010 weer
terug op Rotterdam Airport. Het gebouw is een exacte kopie geworden van de grandeur die het gebouw voor de
Tweede Wereldoorlog uitstraalde. Het restaurant werd op 10 mei 1940 door de Duitse bezetters weggebombardeerd.

U wordt op 17 mei om 12.00 uur verwacht bij Brasserie
Waalhaven, Malpensabaan 3, 3045 AL Rotterdam. Deze
locatie ligt direct aan de start- en landingsbaan van het
vliegveld The Hague Airport, waar ruime
parkeergelegenheid is. Op de website
www.brasseriewaalhaven.nl kunt u een routebeschrijving
vinden.

Na ontvangst met de gebruikelijke PCH koffie+ en uitleg over de
opzet van deze dag gaan de auto’s op weg met een roadbook, waarin
de route beschreven wordt. De eerste auto zal rond de klok van
13.00 uur vertrekken.

Zoals u gewend bent van dit ervaren organisatie-duo
kunt u onderweg onverwachte en verrassende
opdrachten verwachten. Aan het einde van de dag
worden de prijswinnaars bekend gemaakt en is er
een prijsuitreiking, die meetelt voor de jaarbeker.
We sluiten de dag af met een goed verzorgd diner,
op deze prachtige locatie.

Dit evenement wordt u aangeboden voor de
ongelooflijke prijs van €37,50 per persoon
exclusief drankjes. Kinderen < 12 jaar: €12.50
Op uw komst wordt gerekend, schrijf snel in! De sluitingsdatum voor dit evenement is
zondag 10 mei 2015.
Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club
Holland. Onder vermelding van P&P rit 2015 en uw eigen naam
Inschrijven kan uitsluitend via het
online inschrijfformulier op de home
pagina van de PCH.
Of via de LINK onderaan deze pagina.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de
Porsche Club Holland

Programma
12:00 uur Aankomst Waalhaven
Malpensabaan 3 Rotterdam
Koffie met gebak
13:00 uur Vertrek P&P rit
17:00 uur Aankomst en prijsuitreiking
17:30 uur Aanvang Diner

Henry de Vaal
Voorzitter

Inschrijven
P&P 2015
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