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Geachte Porsche Club Holland leden,

Beste Porsche vrienden. 
 

Op 13 oktober gaan we een bezoek brengen aan Zuid Limburg en daar hebben 

we hele goede herinneringen aan! Het is alweer 4 jaar geleden dat we te gast 

waren bij Patricia, Constant en Palmiro

bijzonder programma weten te maken.

U wordt wederom verwelkomd bij 

PCH lid Constant van Schaik zijn bedrijf. We hebben hier de mogelijkheid om een prachtige fotoshoot te 

realiseren met onze Porsches en de 

 

 

 

 

 

 

 

In april vorig jaar is de nieuwe hangar van SAMCO op vliegveld Maastricht Aa

geopend. Het is nu ook mogelijk om werkzaamheden aan 

A321 en Bombardier C-Series uit te voeren. 

Limburgse vlaai te ontvangen: Vlaai Away Limburg!
 

Vanaf 11.00  uur mogen we met onze Porsches 

het platform. Tussen 11:00 en 12

bezichtigen van vliegtuigen voor zover mogelijk. 

de instructies voor de tourrit door het mooie Limburg.
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Geachte Porsche Club Holland leden, 

3 oktober gaan we een bezoek brengen aan Zuid Limburg en daar hebben 

we hele goede herinneringen aan! Het is alweer 4 jaar geleden dat we te gast 

Patricia, Constant en Palmiro. Ook nu heeft dit drietal weer een 

bijzonder programma weten te maken. 

 

 

 

 

bij SAMCO Aircraft Maintenance op Vliegveld Maastricht. Hier heeft ons 

PCH lid Constant van Schaik zijn bedrijf. We hebben hier de mogelijkheid om een prachtige fotoshoot te 

ches en de verkeersvliegtuigen die op die dag aanwezig zijn.

is de nieuwe hangar van SAMCO op vliegveld Maastricht Aachen Airport feestelijk 

nu ook mogelijk om werkzaamheden aan grote vliegtuigen als de Boeing 737, Airbus 

Series uit te voeren. Reden genoeg voor Constant om ons met de traditionele 

Vlaai Away Limburg! 

mogen we met onze Porsches  binnenkomen, door de hangaar rijden

en 12:00 uur is er tijd en gelegenheid voor een korte rondleiding en of 

voor zover mogelijk. Om 12:00 uur is er dan het officiële welkom en krijgt u 

de instructies voor de tourrit door het mooie Limburg. 
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SAMCO Aircraft Maintenance op Vliegveld Maastricht. Hier heeft ons 

PCH lid Constant van Schaik zijn bedrijf. We hebben hier de mogelijkheid om een prachtige fotoshoot te 

verkeersvliegtuigen die op die dag aanwezig zijn. 

chen Airport feestelijk 

vliegtuigen als de Boeing 737, Airbus 

Reden genoeg voor Constant om ons met de traditionele 

rijden en parkeren op 

voor een korte rondleiding en of 

Om 12:00 uur is er dan het officiële welkom en krijgt u 
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Palmiro en Patricia Kaczorowski hebben voor ons een mooie route uitgezet 

verband met de vele kilometers die de meeste leden sowieso al rijden op deze dag, niet te lang zal zijn.

 

 

 

 

De middag kent een sportief karakter

voor Funkarting. Dit is natuurlijk geheel vrijwillig 

gebruik wilt maken. Onder het genot van een drankje 

clubleden worden aangemoedigd.

 
 

De kosten voor dit evenement zijn:

Dit is inclusief: 

-ontvangst met Limburgs lekkers

-Routeboek    

-Receptie kartbaan met hapjes/drankjes

-BBQ (drank voor eigen rekening)

     

     

     

     

     

     

     

     

Met vriendelijke groet,  

Namens de Porsche Club Holland 

 
 
Walther Blijleven 

Voorzitter 
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Palmiro en Patricia Kaczorowski hebben voor ons een mooie route uitgezet door de heuvels 

verband met de vele kilometers die de meeste leden sowieso al rijden op deze dag, niet te lang zal zijn.

De middag kent een sportief karakter want we eindigen de tourrit om ca. 16:00 uur 

voor Funkarting. Dit is natuurlijk geheel vrijwillig en u kunt bij uw inschrijving aangeven of u hiervan 

Onder het genot van een drankje en hapjes zal u zeker door de niet 

clubleden worden aangemoedigd. We sluiten de dag af met een gezellige BBQ 

De kosten voor dit evenement zijn: 49,50,- euro pp. 

ontvangst met Limburgs lekkers 

    Programma 

Receptie kartbaan met hapjes/drankjes  11:00  Ontvangst/bezichtiging/foto gelegenheid

BBQ (drank voor eigen rekening)  12:00  Officieel welkom 

  12:30 Aanvang tourrit 

   

16:00 uur  Ontvangst Kartbaan

  Tot 17:30  Karten en receptie

     hapjes en drankjes

     Prijsuitreiking 

             

  18:00 BBQ  (drank voor eigen rekening na 17:30)

  20:00 Einde 
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door de heuvels die, in 

verband met de vele kilometers die de meeste leden sowieso al rijden op deze dag, niet te lang zal zijn. 

16:00 uur bij Kartbaan Genk 

u kunt bij uw inschrijving aangeven of u hiervan 

zal u zeker door de niet kartende 

Ontvangst/bezichtiging/foto gelegenheid 

Ontvangst Kartbaan 

receptie met 

hapjes en drankjes 

Prijsuitreiking  

(drank voor eigen rekening na 17:30) 

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/223BDB2F2B369DFCC125846F0065C8F3?EditDocument

