
 

Secretariaat: Postbus 91 • 1420 AB Uithoorn  
(T) 0297 524 702 • (F) 0297 524 664 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

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

 
 

 
 
 

AUTO OPWARMDAG - ZONDAG 15 APRIL 2007 
 
Uithoorn, 21 maart 2007 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
Na de (te) zachte wintermaanden wordt het tijd de Porsches uit te laten en de uitlaten grijs te laten 
kleuren. Reden genoeg om onze oosterburen op te zoeken aan het begin van dit PCH seizoen. We 
hebben een gezellige en stressvrije dag voor u in petto, die uiteraard meetelt voor de welbekende 
en felbegeerde “Ton van Heuzen” wisseltrofee 2007. Wiens naam gaat er dit jaar ingegraveerd 
worden? 
 
Op zondag 15 april a.s. wordt u door de organisator van deze dag, Dave Fagan, van harte 
uitgenodigd voor een ontspannen puzzelrit bestaande uit twee delen. Verzamelpunt is Hotel 
Restaurant “Val Monte” in het fraaie Berg en Dal, alwaar de dampende koffie of thee en petit fours 
op u wachten. U wordt verwacht om 10.00 uur. De deelnemers zullen kort na elkaar worden 
uitgevlagd; de start is om 11.00 uur. 
 
De heenreis van de puzzelrit voert u langs lanen, fraaie wegen en Autobahn en zal ca. anderhalf 
uur in beslag nemen. Deze etappe eindigt op een sfeervolle locatie genaamd “Landhotel Voshövel” 
ten Oosten van Wesel. Daar wordt u vergast op een heerlijke warme driegangen lunch.  
 
Na de lunch volgt het tweede deel van de puzzelrit als terugreis. Een afwisselende tocht, die 
opnieuw afwisselend over de Autobahn en langs mooie plekjes voert, om weer te eindigen in Hotel 
“Golden Tulip Val Monte” alwaar u opnieuw wordt onthaald met thee of koffie, naar wens met 
bijbehorend lekkers. Na een genoeglijk samenzijn en mogelijkheid tot napraten over de 
belevenissen van deze dag en natuurlijk de prijsuitreiking, bestaat tevens de mogelijkheid daar op 
eigen kosten te dineren, dan wel te overnachten. Uw opgave hiertoe graag vooraf aangeven. Ter 
oriëntatie: Dagmenu à € 26,00 of à la carte vanaf € 32,50. Dranken zijn voor eigen rekening. 
 
Deze dag auto opwarmen wordt u aangeboden voor het luttele bedrag van € 37,50 per persoon 
en is incl. de koffie/thee/frisdrank naar keuze voor beide ontvangsten en de warme lunch.  
 
Wij rekenen erop dat u zich in grote getale inschrijft voor deze gezellige dag via ons secretariaat 
en wel graag vóór 5 april aanstaande! De route beschrijving naar “Val Monte” ontvangt u na 
inschrijving. Ter plekke zal u het bekende en niets aan duidelijkheid te wensen overlatend bolletje 
pijltje route schema worden uitgereikt. 
 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
 
Leo Biermans, 
Voorzitter 
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Antwoordformulier: 

 
Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan de “Auto Opwarmdag” op 15 april 2007 

(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen) 

 
 
 
Naam lid 
 

 
______________________________________   

 

 
Naam partner 

 
______________________________________ 
 

 
  M  /  V 

 
Wil graag gebruik maken van diner op eigen kosten in Hotel Val Monte: 
 

  
ja voor___ pers./  nee 

 
Ik heb het hiernaast vermelde bedrag overgemaakt op rekeningnummer 
55.59.46.886 bij de ABN-Amro bank tnv de Porsche Club Holland te 
Groot Ammers 

 
 
  €  ____________ 

 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-624664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het 

formulier over te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 
 

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland te 
Groot-Ammers ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 

 
Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
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