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Uithoorn, …….. 2020 

 

Uithoorn, 5 september 2020 

Geachte Porsche Club Holland leden, 

 

Graag nodigen wij u uit voor een prachtige 2e rit in dit clubjaar. Deze rit is 

weer geheel coronaproof. Dat wil zeggen dat u zich met een gerust hart aan 

kunt melden voor deze rit, omdat we deze rit grotendeels in de buitenlucht 

en flexibel hebben opgezet. Zo bepaalt u zelf waar u zich prettig bij voelt. 

 

Uw medeleden Ralph en Sandra 

hebben een dijk van een rit uitgezet, 

die u langs vele mooie plekken in 

Noord-Holland brengt. De 

afwisselende rit voert langs de kust, 

over schitterende dijkweggetjes,  

langs nostalgische molens en door 

pittoreske dorpjes.  

 

Deze rit van Hargen aan Zee naar 

Heerhugowaard bevat geen wed-

strijdelement of andere opdrachten. 

Zo is het mogelijk om ontspannen van 

de rit te genieten en het mooie Noord-

Hollandse landschap te bewonderen. 

Hopelijk met een lekker zonnetje erbij, 

zodat het vakantiegevoel niet zal 

ontbreken! 
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De rit start vanaf de 
parkeerplaats bij 

Hargen aan Zee. 
(Bij rotonde Camperduin, volg Hargen 

aan Zee.) 

 

Hier kunt u even de benen strekken onder het genot van een kopje barista 

koffie. U ontvangt op deze parkeerplaats een roadbook met de route en alle 

benodigde informatie. Daarnaast krijgt u een tasje met iets te drinken en 

wat te eten mee. (Dit is overigens geen volledige lunch.)  

AANVANG: U kunt zich melden tussen 

11:45u en 12:15u bij de parkeerplaats.  

Tussen 12:00u en 12:30u laten we elke 5 

minuten 5 auto’s starten. De rit is 91 

kilometer lang en eindigt in Heerhugowaard 

aan het strand van Luna. Daar wordt u 

tussen 16:30u en 17:30u opgevangen door 

Ralph en Sandra. U ontvangt hier een 

verrassingspakket met streekproducten 

voor u huiswaarts keert.  

 

 

Voor wie graag nog iets wil eten na 

afloop van de rit, hebben we een 

aantal restaurants in Heerhugowaard 

en Alkmaar opgenomen in het 

roadbook. 

 

De rit duurt zonder stoppen ruim 2 uur. Dit 

betekent dat u onderweg de tijd heeft om 

ergens te lunchen. (ca. een uur.)  

Daarnaast heeft u de keuze uit 3 

activiteiten die in deze rit zijn opgenomen. 

(ieder ca. 1 uur.)   

Binnen de duur van dit evenement op deze 

dag u kunt maximaal 1 activiteit kiezen, 

maar het staat u ook vrij om geen gebruik 

te maken van deze activiteiten. U geeft bij 

het inschrijfformulier op, aan welke 

activiteit u deel wilt nemen. 

TIP: Het is de moeite waard om 

vóór de start van de rit een 

wandeling langs het strand te 

maken. Bij strandpaviljoen 

Hargen kunt u eventueel iets 

eten of drinken. Als u vanaf de 

opgang van het strand bij 

strandpaviljoen Hargen linksaf 

over het strand wandelt, komt u 

na iets meer dan 2 kilometer bij 

Strandpaviljoen Paal29. Ook dit 

paviljoen is open voor 

wandelaars. 
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Activiteit 1: Wandeling 

van ca. een uur 

rondom recreatieplas 

Geestmerambacht. 

Geestmerambacht is een meer dat ontstaan is na 

zandwinning. Er kan hier een wandeling gemaakt worden 

rondom het meer van c.a. een uur. Deze mooie wandeling 

van 5 kilometer start en eindigt bij biologisch/vegetarisch 

restaurant Lovers and Hunters. Het is dus mogelijk om deze 

wandeling te combineren met een lunch. U kunt zelf bepalen 

hoe laat u hier gaat wandelen en u heeft verdere geen 

toegangsbewijs nodig. Voor meer informatie: 

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/zuidpunt/550/ 

 

Activiteit 2: Bezoek aan museummolen 

Schermerhorn. 

Museummolen Schermerhorn maakt deel uit van een 

groep molens die 400 jaar geleden is gebouwd als 

watermolen. U kunt deze molen bekijken en zien hoe een 

watermolen werkt. U leert ook hoe de Schermerpolder 

werd gevormd door het droogleggen van het 

Schermeer. Bovendien krijgt u een idee hoe mensen 

vroeger in een poldermolen leefden en werkten. In het bezoekerscentrum wordt een film 

getoond. Deze film geeft uitleg over de geschiedenis van de polder en de ontwikkeling van 

de polderbemaling. Daar kunnen ook souvenirs gekocht worden. Daarnaast kunnen de 

molen en het molenerf bezichtigd worden.  

Als u voor deze activiteit kiest, ontvangt u bij de start van de rit een toegangsbewijs die u 

bij de molen inlevert. U kunt zelf bepalen hoe laat u de molen bezichtigt en hoe lang u 

blijft. Houd er rekening mee dat de molen om 16:00u sluit.  

Voor meer informatie: 

https://www.museummolen.nl/nl/ 

 
Activiteit 3: Bezoek aan museum en 

beeldentuin Nic Jonk. 

Nic Jonk (1928-1994) was een kunstenaar die 

zowel beelden als schilderijen maakte. In het 

museum kunt u vooral de schilderijen van hem 

bekijken. In de tuin zijn de bronzen beelden van 

Nic Jonk te bekijken. Tijdens de rit zal er een 

overzichtstentoonstelling zijn met niet eerder 

getoonde werken, ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van museum en beeldentuin 

Nic Jonk. 

Als u voor deze activiteit kiest, ontvangt u bij de start van de rit een toegangsbewijs. U 

kunt met dit bewijs ergens tussen 14:00u en 14:45u bij het museum en beeldentuin 

arriveren. U heeft dan maximaal een uur de tijd om zelfstandig alles te bezichtigen.  

 

Voor meer informatie: https://www.nicjonk.nl/ 
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Ook dit keer hebben we weer een aantal voorwaarden aan dit evenement 

gesteld: 

• Ten alle tijde houden we 1,5 meter afstand tussen mensen die niet 

uit hetzelfde huishouden komen.  

• Wanneer een deelnemer verkouden, snotterig, hoesterig etc is, kan 

niet worden deelgenomen.  

• We zullen een annulering zonder discussie accepteren, ook op de dag 

van het evenement zelf.  

• Hoesten, niezen, etc in de ellenboog.  

• We geven geen handen en zoenen niet.  

• U kunt niet deelnemen aan een evenement als u, of uw gezinsleden, 

in een periode van twee weken voorafgaand aan het evenement een 

land heeft bezocht wat door de RIVM met ‘oranje kleurcode’ is 

aangemerkt.  

• Voor wie dat wil is een mondkapje beschikbaar, voorzien van PCH 

logo.  

• Mochten de richtlijnen weer verscherpt worden, zullen wij mogelijk 

het evenement annuleren. Uiteraard krijgt u dan uw deelname bedrag 

terug gestort.  

• Wanneer de regels niet worden nageleefd, kan worden besloten een 

deelnemer uit te sluiten. Dit klinkt misschien streng, maar veiligheid 

en gezondheid staan voorop! 
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Kosten van deelname aan dit evenement zijn: € 35,- per persoon. Dit is 

inclusief: 

• Ontvangst met koffie en iets lekkers 
• Routeboek 

• Een tas met iets te drinken en te eten voor onderweg. (Geen volledige 

lunch.) 
• Eén van de 3 activiteiten. 

• Een verrassingspakket met streekproducten. 
• PCH mondkapje 

 

Programma: 

• Aanmelden op parkeerplaats Hargen aan Zee tussen 11:45u en 

12:15u. 
• Start van de rit tussen 12:00u en 12:30u. 

• Aankomst eindpunt rit tussen 16:30u en 17:30u. Strand van Luna, 

1704 ZZ Heerhugowaard. 

 

Inschrijven kan alleen met het inschrijfformulier op de website of via         

deze link.           KLIK HIER 

Inschrijven kan t/m 13 september. 

Wij raden u aan niet te lang te wachten met inschrijven, omdat wij echt 

zullen vasthouden aan maximaal 60 deelnemers (30 auto’s).  

Betaling bij voorkeur via iDEAL en dit kunt u vinden onder aan het 

inschrijfformulier.  

Graag tot ziens op 27 september.  

Met vriendelijke groet en blijf gezond. 

Namens Sandra en Ralph en het bestuur, 

 
 
 
 
 
 

Walther Blijleven 
Voorzitter  
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