Persbericht:
Lancering ves1ging WINE Events Noord Nederland
In samenwerking met onze Wijnadviseurs Berndt Benjamins en Ruud van der Valk lanceren we WINE
Events Noord Nederland! Een groot aantal nieuwe ac=viteiten zal vanaf nu met regelmaat
georganiseerd worden in onze noordelijke provincies.
Want wie denkt dat het grote genieten is voorbehouden aan de provincie Limburg heeD ’t mis! Ok,
van Maastricht krijg je vanzelf lekkere trek, maar bent u ooit in het piIoreske Lemmer geweest? Of
eens een terrasje gepakt in de stad Groningen? Culinair genoten op Landgoed Lauswolt?
Het Noorden van Nederland biedt zoveel moois om van te smullen! Berndt en Ruud zijn ervaren
wijnadviseurs en we zijn er bijzonder trots op dat ze ons team komen versterken!
Op 29 en 30 juli aanstaande vindt het eerste wijnevenement in Noord Nederland plaats!
Skûtsje Silen 29 & 30 juli 2009
Het eerste wijnevenement in Noord Nederland vindt plaats op een zeilschip in Lemmer, op 29 en 30
juli =jdens de wedstrijden Skûtsje Silen.
Elk jaar houden de Skûtsjes Friesland in hun ban. Iedereen die ook maar iets voor het zeilen voelt,
volgt de strijd tussen de oude vrachtschepen op de voet. De zeilboot gaat voor anker zodat u de
wedstrijd goed kunt volgen!
Een dag lang genieten op het water dus!
En aan onze Wijnadviseurs Ruud en Berndt mag u natuurlijk alles vragen wat u al=jd al wilde weten
over wijn!
Kijk voor meer informa=e en aanmelden op:
www.wine‐events.nl

WINE Events, Kerkbuurt 9, 1551 AB Westzaan, info@wine‐events.nl, www.wine‐events.nl
KvK 35030971 BTW NL820088394

Noot voor de redac1e:
Wilt u een speciale lezersac=e opzeIen, meer informa=e of een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met ons op.
WINE Events
Corria Houthuizen
corria@wine‐events.nl
00 31(0)6 51 53 1723
Kerkbuurt 9
1551 AB Westzaan
www.wine‐events.nl
info@wine‐events.nl
WINE Events
WINE Events organiseert al 10 jaar wijncursussen, wijn‐ en culinaire workshops, wijnevenementen,
wijnproeverijen en wijnmasterclasses. Voor par?culieren en bedrijven, horeca, importeurs,
verenigingen en groepen. Op maat gemaakt, besloten of openbaar. ‘Het vergaren van wat kennis
omtrent wijn is niet alleen prak?sch, maar is ook vooral heel leuk. Er bestaat veel zin en onzin omtrent
wijn, wij wijzen wijnlieGebbers de weg in wijnland.’
www.wine‐events.nl
Disclaimer
Dit persbericht wordt u toegestuurd door WINE Event. Voor vragen over de inhoud van dit bericht of over de diensten van
WINE Events kan direct contact worden opgenomen met WINE Events via bovengenoemde contactgegevens.
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