Zondag 26 juni 2022

In het kort
Programma
10.30
11.30
16.00
16.15
17.30
20.00

Ontvangst
Vertrek tour
Terugkomst
Start borrel
Aanvang diner
Einde

Tussen IJsselmeer &
Noordzee

Tussen IJsselmeer & Noordzee

Tussen het IJsselmeer & de
Noordzee
vinden
we
een
kopvormig schiereiland, NoordHolland.
De
provincie
kan
worden
onderverdeeld in een noordelijk
deel "Hollands Noorderkwartier" en
een zuidelijk deel, waarbij het
Noordzeekanaal (en vroeger het IJ)
als grens fungeert.
Ten noorden van het Noordzeekanaal bevinden zich de Zaanstreek en andere, kleinere, delen
en dorpen. De dichtstbevolkte
zone loopt tot iets voorbij de stad
Alkmaar. Er bevinden zich in dit
deel van de provincie ook landelijker gebieden: Waterland, de
grote droog-makerijen Schermer,
Beemster, Wormer en Purmer en
geheel in het noorden de Kop van
Noord-Holland met het uitgestrekte West-Friesland, Wieringermeer,
het
voormalige
eiland
Wieringen en het Waddeneiland
Texel.

Geachte Porsche Club Holland Leden,
Beste Porsche Vrienden,
De kop van Noord-Holland is voor velen onbekend terrein. Daar willen
onze leden Hans & Marjon Gorter verandering in brengen. In 2018 hadden
zij ook een tourrit in het Noord-Hollandse georganiseerd met de focus op
midden Noord-Holland. Nu gaan we dus nog verder naar het noorden.
Graag heten we jullie welkom vanaf 10.30 uur op de Golfbaan van
Dirkshorn, Groenvelderweg 3, 1746EE in Dirkshorn. Bij een heerlijk kopje
koffie en een lekkernij is er de mogelijkheid met de overige deelnemers
bij te praten. Na een welkomstwoord en uitleg over de rit starten we om
11.30 uur met de route.
De uitgezette rit geeft een prachtig beeld van wat er zoal te zien is in
deze regio. Het toenmalige eiland Wieringen, vroeger aan de Zuiderzee
gelegen pittoreske dorpjes, prachtige kronkelige dijkweggetjes,
uitkijkpunten over zee en het IJsselmeer en veel uitgestrekte landerijen.
Zon (hopelijk), zee, water en historie komen hier samen. Kortom, genieten
van dit alles is de rode lijn van deze tourrit.

Kosten
De kosten voor dit evenement
bedragen € 50,00 per persoon
Hiervoor ontvangt u:
Welkom met
koffie & thee en petit four
Routeboek
Goodiebag
Aankomstdrankje
met bittergarnituur
Italiaans buffet inclusief
2 drankjes p.p. (met munten)

Omstreeks 16.00 uur wordt u weer verwacht in het clubhuis van de
golfclub Dirkshorn. Daar kunt u bij een hapje en drankje napraten met de
andere deelnemers. Om 17.30 uur bent u welkom voor het buffet op het
grote terras, afhankelijk van de weerssituatie.
Hans & Marjon kijken er naar uit deze dag uw gastheer en gastvrouw te
mogen zijn.

Inschrijven
De inschrijving sluit op
zondag 19 juni 2022

Annuleren na 19 juni kan
helaas niet kostenloos
Inschrijven voor dit evenement kan alleen
via het inschrijfformulier op de website
of via onderstaande Link

KLIK

Betalen

Wilt u deze dag uitbreiden met een overnachting
dan hebben wij de volgende suggesties voor u:

U kunt betalen via de iDEAL
knop onder aan het
inschrijfformulier
Er is een maximum aan deelnemers

B&B
Ga hier naar

website

Hotel
Ga hier naar

website

Slot
Ga hier naar

website

Graag tot ziens in Dirkshorn
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