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IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 

 

 

Amsterdam, 16 juli 2017 

 

Geachte Porsche Club Holland leden,

Beste Porsche vrienden, 

 

Graag nodigen wij u uit voor een heerlijk weekendje weg met de Porsche Club Holland. Gaat u met 

ons mee naar het noorden van Nederland tijdens het evenement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 30 september

plaatsje Urk. Dit voormalige eiland in het IJsselmeer is op zich al een ritje waard. U wordt hier 

ontvangen met een lekker kopje koffie &

eerste Porsches om 13:00 uur beginnen aan

Deze rit door noord Nederland zal ons leiden door o.a. 

de volgende plaatsen: Lemmer, Bolsward, 

en Drachten om vervolgens in de Spier te eindigen bij 

hotel van de Valk waar u tussen 17.00 en 18.00 uur 

wordt verwacht 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn de hotelkamers voor u geboekt en kunt u rustig inchecken en even opfrissen.

uur zullen we dan vertrekken naar Sleen voor het diner.
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Geachte Porsche Club Holland leden, 

Graag nodigen wij u uit voor een heerlijk weekendje weg met de Porsche Club Holland. Gaat u met 

mee naar het noorden van Nederland tijdens het evenement: 

30 september bent u ’s ochtends welkom in restaurant het Achterhuis in het 

plaatsje Urk. Dit voormalige eiland in het IJsselmeer is op zich al een ritje waard. U wordt hier 

ekker kopje koffie & gebak.  Na de instructies  van de organisatie zullen de 

13:00 uur beginnen aan de 1e ‘Noorderligt’ rit. 

rit door noord Nederland zal ons leiden door o.a. 

de volgende plaatsen: Lemmer, Bolsward,  Sneek, Grou 

Drachten om vervolgens in de Spier te eindigen bij 

hotel van de Valk waar u tussen 17.00 en 18.00 uur 

hotelkamers voor u geboekt en kunt u rustig inchecken en even opfrissen.

uur zullen we dan vertrekken naar Sleen voor het diner. 

‐club‐holland.nl 

www.porsche‐club‐holland.nl 

Graag nodigen wij u uit voor een heerlijk weekendje weg met de Porsche Club Holland. Gaat u met 

restaurant het Achterhuis in het 

plaatsje Urk. Dit voormalige eiland in het IJsselmeer is op zich al een ritje waard. U wordt hier 

gebak.  Na de instructies  van de organisatie zullen de 

hotelkamers voor u geboekt en kunt u rustig inchecken en even opfrissen. Om 18:30 
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De Porsches laten we staan.  U wo

een avond “ vol smaak ” zoals men dit er daar zelf over zegt. Aan het einde van de avond wordt u 

weer met een bus teruggebracht naar uw hotel in Spier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 1 oktober beginnen we met een 

gezamenlijk ontbijtbuffet in ons hotel, waarna 

we omstreeks 10:00 uur vetrekken voor de 2

dag van dit evenement. 

 

De volgende rit dit zal ons leiden door

plaatsen Meppel, Zwartsluis

Kampen en we eindigen in Lelystad bij 

restaurant Flantuas op Lelystad Airport, 

we nog een keer koffie met een kleine 

versnapering nuttigen 

 

 

Wat is inbegrepen in dit evenement

‐ Alle genoemde maaltijden en genoemde 

‐ Hotelovernachting met ontbijt op basis van een tweepersoonskamer.

‐ Bus retour naar het restaurant.

‐ Routeboek.  

Secretariaat: Postbus 14592 – 1001 LB Amsterdam 

(T) 0637 009 864 – (E) secretariaat@porsche‐club‐holland.nl

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 – KvK Utrecht Nr. 40478376 – www.porsche

.  U wordt met een bus naar het restaurant De Deel gebracht voor 

” zoals men dit er daar zelf over zegt. Aan het einde van de avond wordt u 

weer met een bus teruggebracht naar uw hotel in Spier. 

beginnen we met een 

gezamenlijk ontbijtbuffet in ons hotel, waarna 

we omstreeks 10:00 uur vetrekken voor de 2e 

volgende rit dit zal ons leiden door o.a. de 

Zwartsluis, Genemuiden, 

ndigen in Lelystad bij 

restaurant Flantuas op Lelystad Airport, waar 

we nog een keer koffie met een kleine 

Dit brengt ons dan aan het slot van het 

evenement. We verwachten de afsluiting om 

ongeveer 14:00 uur, waarna een ieder zijn 

weg kan vervolgen. 

 

 

 

 

 

 

Wat is inbegrepen in dit evenement: 

genoemde maaltijden en genoemde koffie & gebak & versnapering. 

Hotelovernachting met ontbijt op basis van een tweepersoonskamer. 

restaurant. 

‐club‐holland.nl 
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restaurant De Deel gebracht voor 

” zoals men dit er daar zelf over zegt. Aan het einde van de avond wordt u 

Dit brengt ons dan aan het slot van het 

evenement. We verwachten de afsluiting om 

ongeveer 14:00 uur, waarna een ieder zijn 

koffie & gebak & versnapering.  
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Programma 
Zaterdag 30 september 

 

11:30 en 12:30  Ontvangst met koffie & gebak 

13:00    Start van 1e deel van de rit 

17:00 en 18:00 Aankomst hotel van der Valk in Spier 

18.30    Vertrek per bus naar het restaurant  

Zondag 1 oktober 

   Ontbijtbuffet 

10:00   Vertrek 2e deel van de rit 

12:30   Restaurant Flantuas Lelystad Airport, koffie en versnapering 

14:00   Einde evenement 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten van dit evenement zijn € 125,- per persoon. 
 

Betaling door overschrijving op rekening nummer: 

NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland.  

Onder vermelding van Noorderligt en uw eigen naam. 

 

De inschrijving sluit op woensdag 13 september. 

Annuleringen ná deze datum  ontvangen i.v.m. de reserveringen geen restitutie 

van het inschrijfgeld  
 

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier op de homepagina van de PCH. 

Of via deze link   

 
Het aantal deelnemers aan dit evenement is gelimiteerd. 

Wacht dus niet te lang met inschrijven! 

Graag tot ziens bij het PCH ‘Noorderligt’. 

Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 

 

Walther Blijleven 

 

 

Voorzitter Porsche Club Holland 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/BAF2DC2F969AA5E9C125815F0060496F?EditDocument

