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Amsterdam, 16 Juni 2017 

 

Geachte leden van de Porsche Club Holland, Beste Porsche vrienden,  

 

Met veel plezier nodigen wij u uit om deel te nemen aan Het Zomerevenement van de PCH dit jaar; 

Ritje Rijden Schuitje Varen. Een bijzonder mooie rit door het Groene Hart, afgesloten met een BBQ 

aan boord van een schitterend gerenoveerde Salontjalk.  

 

En met deelname aan deze rit, steunt u ook nog eens een goed doel: de rit wordt georganiseerd 

in samenwerking met het Koninklijke Nederlandse Geleidehonden Fonds.  Tijdens deze toerrit 

zullen ook Porsches meerijden van onze zusterclub Porsche Club Nürburgring. 

 

 
 

 

Op zondag 23 juli wordt u om 10.30 uur verwacht bij Restaurant Meesters in Mijdrecht, waar u 

kunt genieten van een heerlijk kopje koffie met een petit four. Er volgt een toelichting op de rit, 

uitleg hoe u deze dag in de prijzen kunt vallen, en hoe u punten verzamelt voor de felbegeerde 

jaarbeker.   

 

Na ontvangst van het Roadbook zullen de eerste rijders vertrekken.  De rit gaat over heerlijke 

kleine weggetjes, waarvan je het bestaan niet zou vermoeden in de Randstad!  

Rond 17.00 uur wordt u verwacht op het terrein van de KNGF, de Geleide Honden Campus, wat is 

gelegen langs de Amstel. Na het inleveren van de ingevulde vragenlijst, kunt u aan boord gaan van 

1 van de twee Salontjalks, die op die dag speciaal voor ons op deze locatie aanmeren. 
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De salontjalks zijn schitterend gerenoveerd en zijn voorzien

zullen we open varen. De boten staan twee uur tot onze beschikking, aan boord kunt u genieten 

van een heerlijke BBQ. 

Rond 19:30 is het evenement ten einde en meren we weer aan bij het terrein van de KNGF.

De kosten voor deelname aan deze toerrit

jaar € 30,-). Dit bedrag is inclusief:

 

• Ontvangst met koffie/thee en een petit four

• Roadbook  

• BBQ aan boord van een Salontjalk, inclusief twee drankjes per persoon

• Vaartocht over de Amstel, waarbij we ook een stuk Amsterdam in zullen varen 

• Donatie namens de club aan de KNGF

 
 

De inschrijving van de toerrit sluit op 

deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving.
 

Adressen: 
 

Restaurant Meesters  

Provincialeweg 3   

3641 RS Mijdrecht   

 

Inschrijven kan uitsluitend via het 

inschrijfformulier.  

 

Op onze homepagina (www.porsche

holland.nl) vindt u een link naar het 

inschrijfformulier, of gebruik of de link 

onderaan deze pagina. 

 

Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA 

0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 

onder vermelding van ‘Veluwe Voor

en uw eigen naam. 
 

Met vriendelijke groeten,  

namens het bestuur van de Porsche Club 

Holland, 
 

 

Walther Blijleven 
Voorzitter Porsche Club Holland
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De salontjalks zijn schitterend gerenoveerd en zijn voorzien van een ‘cabriodak’, dus bij mooi weer 

zullen we open varen. De boten staan twee uur tot onze beschikking, aan boord kunt u genieten 

ond 19:30 is het evenement ten einde en meren we weer aan bij het terrein van de KNGF.

n voor deelname aan deze toerrit bedragen € 65,- per persoon (kinderen tot 12

). Dit bedrag is inclusief: 

Ontvangst met koffie/thee en een petit four 

BBQ aan boord van een Salontjalk, inclusief twee drankjes per persoon

de Amstel, waarbij we ook een stuk Amsterdam in zullen varen 

Donatie namens de club aan de KNGF 

sluit op 15 Juli 2017. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt

deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving. 

  KNGF Geleidehonden 

  Amsteldijk Noord 42 

  1184 TD Amstelveen 

nschrijven kan uitsluitend via het online 

ww.porsche-club-

link naar het 

formulier, of gebruik of de link 

nummer NL57 ABNA 

0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 

Veluwe Voorjaarsrit’ 

Porsche Club 

Voorzitter Porsche Club Holland 

Programma
 
10:30 - 11:00 Ontvangst te 

11:00 - 11:30 Uitleg en uitreiking roadbook

11:30   Start van de toerrit

16:30 - 17:00 Ontvangst 

17:00 - 19:30   Vaartocht inclusief BBQ
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https://cms.porsche-clubs.com//PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/740A72342D37DA3CC125814200685E93?EditDocument

