
   

 
 

Secretariaat: Postbus 284, 4140 AG Leerdam 
(T) 06-37009864 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

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

 

Uitnodiging 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concours du Homard 
Zondag 21 april 2013 

 

De aankondiging van de abdicatie op 30 april aanstaande van Hare Majesteit Koningin Beatrix kwam 
voor velen als een verrassing. Zo ook voor de Porsche Club Holland die op haar evenementenagenda 
voor de 3e maal in successie de koninginnenrit had opgenomen. Dit evenement is nu komen te vervallen. 
De ruimte die hiermee in onze evenementenagenda is vrijgekomen wordt op een evenzeer verrassende 
wijze ingevuld door onze evenementencommissie met de organisatie van een culinaire Porsche dag, 
genaamd:

 Concours du Homard 
 

Zeeland staat bekend om zijn bijzondere keuken en dankt deze faam aan het gebruik van verse 
streekproducten. Met name de Zeeuwse vis,gevangen in de Oosterschelde is zeer geliefd. Wie kent niet 
de Zeeuwse oesters, mosselen en garnalen! 
 

Nu vinden wij allemaal onze eigen Porsche "het neusje van de zalm". Deze dag 
echter, zal de origineel Zeeuwse Oosterschelde kreeft de PCH-tongen gaan 
beroeren. 
Vorig jaar hadden we het succesvolle culinaire bezoek aan een oesterkwekerij 
met  proeverij en verse mosselen. Dit jaar dus op 21 april a.s. een Concours du 
Homard. 
 

Op zijn Zeeuws betekent dat niets anders dan dat u, nadat u op eigen gelegenheid de weg naar het 
eiland Tholen heeft gevonden, met ons een bezoek brengt aan één van de beste kreeft restaurants. Wij 
zullen naast het genieten van een kreeftenmenu met bijpassende wijnen ook uitleg krijgen over het 
verhaal achter de kreeft. Dus niet alleen culinair hoogstaand, maar ook educatief belooft het een mooie 
dag te worden. 
 

U wordt verwacht om 14:00 uur in restaurant Vis aan de Markt (www.visaandemarkt.nl) 
Tussen 16:00 en 16:30 uur gaan we aan tafel zodat een ieder, indien gewenst, ook weer op tijd de 
thuisreis kan aanvangen. Kosten € 60.00 p.p. 
 

De evenementencommissie zet zich voor u in om er een verrassende dag van te maken! 
 

De inschrijving sluit op zondag 14 april 2013. De beperkt beschikbare plaatsen worden 
toegewezen op volgorde van inschrijving.  
 
Inschrijven kan uitsluitend via het on-line inschrijfformulier. Op de home pagina van Porsche Club Holland 
(www.porsche-club-holland.nl) vindt u een link naar de uitnodiging en het inschrijfformulier. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland    
         Vis aan de Markt 
Peter Ganseman - evenementencommissie     Hoge Markt 8-10 
          4694 CG  SCHERPENISSE 
          
 
Henry de Vaal - voorzitter         

http://www.visaandemarkt.nl/

