
 
 
 
 
 

Secretariaat: Postbus 284 • 4140 AG Leerdam  
(T) 0637 009 864 • (F) 0345 599 891 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

ABN Swifterbant rek. nr. 55.59.46.886 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl 

Eindejaarsfeest 
Zaterdag 23 november 2013 

 
 
Leerdam, 5 oktober 2013, 
 
Geachte PCH leden,  
Beste Porsche vrienden, 
 

 
Nu de zomer tot een eind is gekomen en we zoetjesaan weer richting het einde van een mooi PCH 
jaar gaan, willen we uw aandacht vragen voor het aankomende eindejaarsfeest.  Op 23 november 
zal viersterren hotel de Korenbeurs te Made ons ontvangen om het PCH jaar 2013 in alle 
gezelligheid en in stijl gezamenlijk af te sluiten. 
 
Rob en Emiel nodigen u deze avond uit voor het Magic Cabaret Theater Diner. Zij zullen u deze 
avond meevoeren in de wereld van cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme. U wordt 
getrakteerd op werkelijk fantastische acts waarbij u uw ogen niet zult geloven. Rob en Emiel zijn 
tienvoudig Nederlands kampioen Magic en werden  ’s werelds beste mentalisten tijdens het WK 
van 2009. Tussen alle gangen van het overheerlijke menu, zult u van de ene verbazing in de 
andere vallen.  

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We besteden dit jaar extra aandacht aan de culinaire aspecten van het feest. Hotel de Korenbeurs 
zal tijdens deze avond onze smaakpapillen verwennen door  verschillende gangen te serveren. We 
starten met een drankje met borrelhapjes en een amuse, waarna het voorgerecht d.m.v. een 
buffet geserveerd wordt.  
 

Het hoogtepunt van het diner is het hoofdgerecht, waarbij u keuze zult hebben uit drie gerechten.  
Deze gerechten worden als ‘live cooking’ voor uw neus klaargemaakt door de koks, terwijl u 
watertandend staat toe te kijken. Bij de gerechten wordt een passende wijn geserveerd. Het diner 
eindigt met patisserie en heerlijke kazen met passende wijn en port. (U kunt eventuele 
dieetwensen kenbaar maken op het inschrijfformulier.) 
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De avond wordt afgesloten met de afterparty in de bar, waarbij de zingende barman zal zorgen 
voor een muzikaal en spetterend einde.  Vanaf 01:00u. is er de mogelijkheid om na te praten in 
de bar, vanaf deze tijd zijn de drankjes voor eigen rekening van de PCH leden. 
 
Kortom het wordt een avond vol entertainment en “goede smaak” die u zeker niet mag missen! 
 
Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid  te overnachten, zodat u na het feest niet een eind terug hoeft 
te rijden. Op verzoek zullen we voor u een comfortabele kamer inclusief ontbijt reserveren bij hotel 
de Korenbeurs. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.  
  

           
 
Aan parkeerplaatsen is ook gedacht, hotel de Korenbeurs reserveert voor ons voldoende 
parkeergelegenheid op hun eigen parkeerterrein. Voor meer informatie over het hotel, zie 
www.korenbeurs.nl 
 
 
 
 

Kerkstraat13, 4921 BA  Made 
 
Programma 23 november 2013: 
15:00u. Inchecken voor PCH leden die overnachten bij de Korenbeurs. 
19:00u. Start feest met een welkomstdrankje, verschillende borrelhapjes en een amuse. 
 Openingswoord. 
 Start van het voorgerechtenbuffet. 
 Eerste optreden van Rob en Emiel. 
 Hoofdgerecht d.m.v. live cooking. 
 Tweede optreden van Rob en Emiel. 
 Dessert met patisserie en kazen met wijn en port. 
00:00u. Afterparty in de bar met zingende barman. 
01:00u.  Mogelijkheid tot napraten, drankjes voor eigen rekening. 
 

 
Kosten per persoon: 
€   99,10  voor het feest. 
€   40,00 voor een overnachting inclusief ontbijt.  
(Deze prijs geldt ook voor een eenpersoonskamer.) 
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Kleding: 
Graag feestelijk en stijlvol. 
 
 
Sluitingsdatum inschrijving: 
U kunt zich inschrijven t/m woensdag 13 november.   
Zodra uw betaling binnen is, is uw inschrijving definitief en wordt er een kamer/plek voor het feest 
voor u gereserveerd. U ontvangt c.a. een week voor het feest een bevestiging met 
adresgegevens. 
 

Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Klik hier voor de link naar het inschrijfformulier op de website 
 
 

Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Henry de Vaal,  
voorzitter 

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/34A41A7219035CD7C1257BFA0043538E?EditDocument

