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Amsterdam, 5 maart 2019 
 

Geachte leden van de Porsche Club Holland,  
 

Bijna een jaar geleden bezocht Lionel Eleveld als aspirant-lid (sinds nog maar nauwelijks een maand) de 
algemene ledenvergadering. Al snel werd duidelijk dat Lionel minstens 2 passies heeft: Porsche rijden en 
wijn drinken. Op zondag 14 april brengt hij voor ons deze 2 passies samen en wij nodigen u dan ook 
graag uit voor de: 
 
 
Het belooft in ieder geval een smakelijke dag te worden. Lionel ontvangt ons  op ’t leukste adresje van 
Friesland in ‘wereldstad’ Katlijk. We verzamelen ons daar bij Kwartier Noord om 11:00 uur. U wordt daar 
(dan nog) alcoholvrij ontvangen met een Friese specialiteit. Na dit warme welkom gaan we op pad om de 
mooiste steden van het waterrijke Friesland te doorkruisen. Voor de competitieven onder ons wacht er 
nog een bijzondere uitdaging. 

 
Aan het einde van deze mooie tocht 
ontvangt Lionel u weer in Katlijk bij Kwartier 
Noord. Dan heeft hij daar samen met Esther 
van het wijnblog www.wijntjesmetesther.nl 
een heerlijke selectie klaar staan van de 
wijnen uit zijn wijnpakhuis. Esther en Lionel 
gaan ons veel vertellen over de wijnen maar, 
en dat onderschrijven ze beiden, ”het 
belangrijkste is toch hoe de wijn smaakt”.  
En omdat wijn zonder spijs maar de helft is, 
verzorgt de witte brigade van Kwartier 
Noord voor ’n smakelijk en op de wijn 
afgestemd walking dinner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwartier  
Noord 
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Zelf lopen mag maar hóeft niet, het diner komt ook aan 
u voorbij… Tijdens het diner zijn twee glazen wijn - of 
ander lekkers - inbegrepen, daarna drinkt u voor eigen 
rekening en risico.  
 
Wilt u uw kroost meebrengen? Dat is zeer zeker mogelijk! We 
zorgen voor ’n kindvriendelijk alternatief bij ’t diner en de 
proeverij in de vorm van een drie gangen kindermenu voor  
€ 20,00 p.p. inclusief twee drankjes.  
 

 
 

Overnachten?  
 
Dat kan zeker! Hotel van der Valk Wolvega-Heerenveen  heeft een arrangement voor ons gemaakt:  
Een overnachting kunt u reserveren via deze link https://www.hotelwolvega.nl/korting/porsche-club 

Gebruik hiervoor de code PORSCHE en selecteer vervolgens de juiste datum van 14 april. 
Bij voldoende animo regelt het hotel ’n shuttle om U na ’t smakelijke wijndiner naar het hotel te brengen. 
Uw auto kan overnachten bij Kwartier Noord op een afgesloten terrein, waar u de volgende ochtend weer 
met uw vierwieler wordt herenigd.  
 
Kosten 
Deelname aan deze dag kost u € 49,50 per persoon. 
Dit is inclusief: 

- Ontvangst met een drankje en Friese specialiteit. 
- Routeboek, 
- Wijnproeverij 
- Walking dinner incl. 2 glazen wijn. 

 
Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website  
van de Porsche Club Holland of via de link hieronder. 
 
 
Graag tot ziens op 14 april, namens de Porsche Club Holland 
Walther Blijleven 
 
 
 
Voorzitter 
 

Programma 

11:00  uur   verzamelen bij 
Kwartier Noord 

W.A. Nijenhuisweg 7, 8455 JS in Katlijk 
11:30  uur  start tourrit 
16:30  uur   terugkomst bij 
  Kwartier Noord 
17:00  uur   start wijnproeverij 
18:00  uur   Start walking dinner  
20:00  uur  einde evenement 

 

Inschrijven 
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