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Avondrally Zeeland 
Zaterdag 18 augustus 2012 

 
Leerdam, 24 juli 2012 
 
Geachte PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Hierbij nodigen we u uit voor onze Avondrally in Zeeland op 18 augustus a.s. Op die dag is er van 
alles te doen in Zeeland: 
 

- Mosseldag (Yerseke) www.mosseldagyerseke.nl 
- Kunst en Natuurroute (Wemeldinge) www.kunstroute.net 
- Avondrally Porsche Club Holland (start Wemeldinge) 
 

Overdag dus genoeg te beleven en ‘s avonds zullen we onze avondrally starten met een 
overheerlijke mossel maaltijd. Voor degene die geen mosselen lusten is er uiteraard een 
alternatief. De dinerwensen kunnen op het inschrijfformulier worden aangegeven. 
 

U wordt verwacht tussen 17:00 en 19:00 uur voor het aperitief. De rit start om circa 21:00 uur 
en zal ca. 2 uur in beslag nemen. De rally zal worden gehouden over de Zeeuwse Eilanden en we 
eindigen bij Buutengaets (www.buutengaets.nl) in Sint-Annaland op het eiland Tholen, zodat we 
alweer een stukje op weg zijn in de richting van de “rest van Nederland”. Hier vindt ook de 
prijsuitreiking plaats. 
 

Wij beloven u dat het weer een mooie en indrukwekkende rally zal worden door weilanden en 
natuurgebieden; langs het water over de Zeeuwse Eilanden. De bijdrage aan de avondrally 
bedraagt € 45,00 per persoon. Dit is inclusief het aperitief, diner (all inclusieve) en een 
welkomstdrankje bij aankomst in Sint-Annaland. 
 

Programma:  
 

17:00 – 19:00  uur aperitief Club Casco 
19:00  uur    diner 
21:00 uur   start rally 
23:30 uur  prijsuitreiking / einde evenement 
 
 
U kunt uitsluitend on-line inschrijven (zie de link op de home page van onze site). 
Wij zien uit naar uw komst!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 

’t Scheld 22 
4424 NZ Wemeldinge 

Tel. 0113-620606 
E-mail clubcasco@gmail.com 


