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Uithoorn, 10 maart 2020 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
 
 
Met ‘Weldadige Oorden in het Noorden – Friesland en Drenthe’ keert ons lid Lionel Eleveld terug in de 
evenementenagenda van de PCH. 
 

Afgelopen jaar heeft Lionel kennisgemaakt met de 
smaakpapillen van de leden van onze club. Gewapend 
met deze kennis heeft hij dit jaar náást lekkere wijn en 
geweldig eten, ook een heerlijk rustige puzzeltocht 
langs de Koloniën van de Noordelijke Nederlanden 
uitgezet.  
 
Tijdens deze tocht van zo’n 165 kilometer over 
rustige wegen en dijken langs plaatsen als Blokzijl, 
Muggebeet, Willemsoord, Wilhelminaoord, 
Veenhuizen, en Frederiksoord wordt  uw kennis van 
deze bijzondere periode in de Nederlandse 
geschiedenis, aan het begin van de negentiende eeuw 
stevig op de proef gesteld…  

 
Start en finish zijn bij het Koloniekerkje van Wilhelminaoord, wat tegenwoordig onder leiding van José en 
Michiel Bekkema ’n wat minder stichtelijk, maar des te meer smakelijk karakter heeft gekregen. Er is 
ruimschoots plek voor onze ruige rossen rondom de kerk, wat vast ’n nog fraaier plaatje zal opleveren!  
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In en om de kerk en de pastorie worden we gefêteerd op lekkers voor de inwendige mens!  
De wijn uit Lio’s Wijnpakhuis zal vertegenwoordigd zijn tijdens een proeverij onder de bezielende leiding 
van ‘wijngek’ Hannah Stevens. In de wandelgangen hoorden we al over meer dan twintig te proeven 
wijnen…  
Na de proeverij is er een bourgondische BBQ uit de regio in de vorm een walking dinner van onder het 
thema: “Proef de oorsprong”. Ook aan ’n vegetarisch alternatief wordt gedacht; geef uw dieetwensen op 
bij de inschrijving.  

 
Deze regio is riant bezaaid met fijne overnachtingsmogelijkheden. B&B’s vind je op elke 
hoek, de een nog mooier dan de ander.  
Een paar suggesties:  
+/- 2km: Hotel Frederiksoord https://hotelfrederiksoord.nl  
+/- 2km: B&B Villa “De Bakkerij” https://www.villadebakkerij.nl  
+/- 2km: B&B De Nijenshof https://denijenshof.nl  
+/- 5km B&B Immer met Moed: https://www.immermetmoed.nl  
+/- 5km: Hotel Brinkzicht https://www.brinkzicht.com  

Wilt u uw kroost meebrengen? Dat is zeer zeker mogelijk! We zorgen voor ’n kindvriendelijk alternatief bij ’t diner voor € 20,00 
p.p. inclusief twee drankjes. 
 

Inschrijven kan alleen met het inschrijfformulier op de website of via deze link.  
Betaling bij voorkeur via iDEAL en dit kunt u vinden onder aan het inschrijfformulier. 
 

Graag tot ziens op 19 april. 
Met vriendelijke groet: 
 
 
 

Walther Blijleven 
Voorzitter  

Kosten van deelname aan deze dag zijn: 
€ 49,00 per persoon. Dit is inclusief:  
- Ontvangst met een drankje  
   en Friese specialiteit.  
- Routeboek,  
- Wijnproeverij  
- Walking dinner incl. 2 glazen wijn.  
 

PROGRAMMA 
11:00 uur  verzamelen bij Koloniekerkje 
Koningin Wilhelminalaan 51, 8384GG Wilhelminaoord  
11:30 uur  start tourrit  
16:30 uur  terugkomst bij Koloniekerkje 
17:00 uur  start wijnproeverij  
18:00 uur  Start walking dinner  
19:30 uur  einde evenement 
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