
 

 

Uitnodiging 
Noord-Holland Tour voor BMW-klassiek 

× “WIND,WATER EN WEIDE” × 

 

 

 

Wij starten bij AUTOMOLENAAR BMW en Mini Specialist Dopplerstraat 6, industrieterrein 
Zandhorst 2, 1704 SR Heerhugowaard. Ontvangst vanaf 9:00 uur 

 
Kosten:  
€ 12,50 p.p. voor leden  en  € 20,00 p.p. voor niet leden 
 
Wat krijgt u: 
Een warme ontvangst bij Piet Molenaar en familie met koffie en gebak 
Een compleet lunch buffet bij eetcafé “Half Weg”, Walingsweg 30, 1645 RN Ursem 
Borrel met iets hartigs aan het einde van de tour bij Gasterij “Molengroet” , Molengroet 1, 
1723 PX  Noord Scharwoude. 



Een volledige omschrijving van de tour 

We starten tussen 10:30 en 11:00 uur! 

Via de ringweg van Alkmaar (80km.) rijden wij naar de kuststrook waar wij over lommerrijke 
lanen en dreven door toeristische kustplaatsen rijden met hun mooie herfstkleuren. 
Noordelijker komen wij langs de Hondsbossche Zeewering, een stormvloed kering die 
gebouwd is na de Sint Elisabethvloed in 1421. Een in 1880  volledig vernieuwde zanddijk van 
5,5km lang tussen Camperduin en Petten. 

Nu buigen we weer landinwaarts, waar we via een vlotbrug, het Noord-Hollands kanaal 
oversteken en waar we  langere tijd zuidwaarts volgen. In Alkmaar volgen wij een stukje 
stedelijk gebied met de beroemde “Friese Brug” waarna wij weer landinwaarts rijden. Wij 
doen nu diverse polders aan met hun molens en misschien nog grazend vee buiten. Dit 
gedeelte is +/- 65 KM.         
 

 

Eetcafé Halfweg Ursem 

Rond de middagpauze komen wij in Ursem aan waar bij het gezellige eetcafé “Half Weg”, 
gelegen aan het water, na 12:00 uur, een lunchbuffet klaar staat. 

Om ong. 14:00 uur vertrekken wij weer voor de resterende 50km. door de polder. Wij doen 
dorpjes aan waar u nog nooit van gehoord heeft. Of kent u bv. Uitgang, ’t Wad of Wadway ? 
Zandzegge is ook zoiets. 

Als u nu genoeg heeft van het groene weiland, de kneuter boerderijtjes en de boeren hoeves 
rijden we naar “Gasterij Molengroet” (hoe toepasselijk) in Langedijk/ Scharwoude voor een 
afscheidsborrel met iets hartigs. 

 



     
 

 

Gasterij Molengroet 

 

Het zal dan +/- 16:30 uur zijn en de maag begint te knorren. De keuken van “Gasterij 
Molengroet” kunnen wij ten zeerste aanbevelen. Wel graag van te voren aanmelden. Hier 
kunt u van al het lekkers genieten.(eigen rekening) 

De Gasterij beschikt ook over hotel mogelijkheden waar u voor - en na de tour kunt 
overnachten. Wel zelf van te voren reserveren! 

Nou, hebben wij u nieuwsgierig gemaakt met deze uitnodiging? Geef u dan snel op anders 
vist u achter het net. Eind datum van inschrijven is donderdag 30 september. U bent van 
harte welkom! 

 

Tot 10 oktober met hartelijke groet, 

Ruda en Jef van de Nes 


