
 
 
 

 
 
 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de toerrit ‘De PCH Op Stoom’. 
Hans en Marjon Gorter zijn de uitdaging aangegaan en hebben een heel mooi programma voor 
ons samengesteld.  
 

 
 
Op 24 juni ontmoeten we elkaar op de Golfbaan Dirkshorn, tussen 10.30 -11.30 uur. Er is een 
afgesloten parkeer terrein voor onze club gereserveerd.  Daar wordt koffie geserveerd met een 
gebakje. Om 11.30 is er de openingsspeech en vanaf 11.45 beginnen we met het laten uitrijden 
van de deelnemers. Men krijgt een sandwich pakketje mee voor onderweg. 
 
 
Het eerste deel van de rit      voert de deelnemers naar het Stoommuseum in Medemblik. Duur 
ongeveer 1 uur en 15            minuten. Alle machines draaien die dag speciaal voor ons tussen 
13.00 uur en 15.00 uur.        Daar wordt een drankje en haring (of kaas) geserveerd. Er is hier 
ook gelegenheid  voor           een korte wandeling langs het IJsselmeer (museum ligt achter de 
dijk). Er is een besloten         parkeer terrein speciaal voor onze Porsches afgezet op het terrein 
van het museum.           Om u een idee te geven van dit museum en de prachtig 
omgeving kunt via            onderstaande link een korte impressie bekijken:  
 

 

 

 

 

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/222851/VIDEO-Stoommachinemuseum-in-Medemblik-in-

vogelperspectief 

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/222851/VIDEO-Stoommachinemuseum-in-Medemblik-in-vogelperspectief
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/222851/VIDEO-Stoommachinemuseum-in-Medemblik-in-vogelperspectief


 
 
 
 
 
Vanuit het museum start het tweede deel van de rit. Duur ongeveer 1 uur en 15 minuten en leidt 
ons weer naar de Golfbaan Dirkshorn. Daar wordt men uiterlijk om 16.30 uur verwacht. Er is dan 
een vragenlijst in te vullen, er worden drankjes geserveerd en om 17.30 uur start er een barbecue 
op het terras. Bij slecht weer kan er binnen gegeten worden. Bij aanvang zullen we de winnaars 

bekend maken. 
 
We rijden de route zonder vragen te stellen die worden na 
afloop gegeven. Doel is een ontspannen en gevarieerde rit door 
het West-Friese landschap zodat ook de bijrijder volop kan 
genieten. De route is gevarieerd en er zijn zelfs ook wat stukjes 
weg waar uw Porsche ook van kan genieten. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Graag tot ziens op Zondag 24 juni 2018 
 
Namens de PCH   
 
 
 

  
Voorzitter  
 

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-club-holland.nl 

PROGRAMMA 
10:30 – 11:30   ontvangst  
11:45     vertrek voor 1e deel rit 
13:00 – 15:00   bezoek stoommuseum 
16:30    aankomst 2e deel van de rit 
17:30     aanvang barbecue 
20:00    sluiting evenement 

KOSTEN 
 € 40,- per persoon, kinderen tot 12 jaar €15,-      
Voor: 
- Koffie met gebak bij ontvangst. 
- routeboek en toerrit 
- sandwich pakketje  
- Entree stoommuseum Medemblik  
- Drankje met haring of kaas 
- Barbecue ter afsluiting 

INSCHRIJVEN en BETALEN kan alleen via het inschrijfformulier klik op deze link: 
De inschrijving sluit op zondag 17 juni. 
Bij ANNULEREN na 17 juni kunnen wij uw inschrijfgeld niet meer retourneren. 

Mochten mensen s ’ochtends een golf balletje willen slaan dan kan dat en geldt er een 
gereduceerde greenfee van € 15,- tee time is tussen 8.40 - 9.10 uur.  
Reserveren is noodzakelijk en graag vóór zondag 17 juni. 
Adres: Groenvelderweg 3, 1746 EE Dirkshorn 
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