
Na ontvangst met Limburgse vlaai, koffie en verse broodjes
verzorgt Mario een rondleiding door zijn bedrijf. Wij zijn
natuurlijk zeer benieuwd naar de wijze waarop prototype
onderdelen voor de nieuwste auto's gemaakt worden. Voor
wie niet kan wachten: de link hiernaast brengt u naar een
introductie filmpje van dit bedrijf.

U zult begrijpen dat er geen
foto's gemaakt mogen worden
tijdens de rondleiding.

Deze onderneming levert kunststof onderdelen en complexe
samenstellingen voor de automotive sector tijdens de
ontwikkelings- en testfase en voor kleine series. Een
pragmatisch team van creatieve experts adviseert de meest
geschikte vervaardigingstechnieken en heeft de technische
kennis om tot duurzame en innovatieve oplossingen te komen,
die onder andere terug te vinden zijn bij Porsche, een
jarenlange klant van hen. 

Op zondag 19 september zullen we als gasten onthaald
worden door PCH lid Mario Neijts bij zijn bedrijf ARRK-SPG in
Nederweert en dat mogen we als Porsche liefhebbers gerust
speciaal noemen.

 
 11:00 uur 

Ontvangst bij ARRK SPG 
met Limburgse vlaai en broodjes

  

11:30 uur
 

Rondleiding
 

12:00 uur
 

Vertrek toertocht
 

16:00 uur
 

Ontvangst bij 
Achelse Kluis in 

Hamont - Achel (B)
 

16:30 uur
 

Rondleiding in twee groepen
 

17:00 uur
 

Maaltijd stoofvlees 
in trappistenbier

 
18:00 uur

 

Afsluiting en vertrek
 

Noord-Limburg
             T O E R R I T

In het kort
Zondag 19 september

2021
Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere tourrit.

 ARRK is een van 's werelds grootste
productontwikkelingsspecialisten. De oorsprong
van ARRK gaat terug tot 1948 in Osaka, Japan en
de evolutie naar een wereldleider op het gebied
van productontwikkeling. In de loop van de tijd is

het bedrijf gegroeid door een proces van
overnames en fusies, wat heeft geleid tot een

organisatie die vandaag de dag bedrijven heeft die
strategisch over de hele wereld zijn gevestigd. De

ARRK Corporation heeft meer dan 3.300
medewerkers en meer dan 20 locaties wereldwijd.

klik hier

https://spg-arrk.nl/assets/ARRK_Engelse%20ondertiteling_v3.mp4


Graag zien we u op zondag 19 september in Nederweert.

BEZOEKADRES: Titaniumstraat 3 - 6031 TV Nederweert

met vriendelijke groet, ook namens Mario Neijts,

 

Walther Blijleven
Voorzitter 

We komen natuurlijk ook om een mooie rit door het zuiden van
Nederland te maken en om circa 12:00 uur vertrekken we dan ook
uit Nederweert. We rijden een ca. 3 uur durende tourrit door het
Limburgse land, We gaan de grens over naar België en eindigen
in Hamont-Achel bij de Achelse Kluis. 

Deelname aan deze rit kost 
€ 47,50.-  pp.

 

U krijgt hiervoor:
 

Ontvangst met koffie, thee en
gebak en broodjes

 

Bezoek aan ARRK SPG
 

Routeboek 
 

Goodiebag
 
 

Rondleiding abdij 
 

Maaltijd stoofvlees in
trappistenbier

of 
Eenvoudige vegetarische

maaltijd 
 

Kosten

Secretariaat: Postbus 91 │ 1420 AB Uithoorn
(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

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze rit kan alleen via het
inschrijfformulier op de website of via

deze Link

Betalen
U kunt betalen via de
iDEAL knop onder aan
het inschrijfformulier

De inschrijving sluit op zondag 12
september

 

hierna is kostenloze annulering niet meer
mogelijk

Er is een maximum van 40 equipes

Noord-Limburg
             T O E R R I T

Alhoewel de monniken inmiddels verhuisd zijn wordt
er in deze abdij nog steeds bier gebrouwen onder de
merknaam Trappist. De monniken speelden jarenlang
een voortrekkersrol op het gebied van landbouw en
veeteelt en oefenden allerlei ambachtelijke
activiteiten uit. De kleine monnikengemeenschap die
is  overgebleven houdt zich thans voornamelijk bezig
met handelsactiviteiten, waaronder de verkoop van
zelf gebrouwen Achels trappistenbier. 

In de herberg worden we onthaald met een rondleiding en een
afsluitende maaltijd, die op traditionele wijze gestoofd is in
abdijbier. Er is ook 'n eenvoudige vegetarische maaltijd. We
worden hier om uiterlijk 16:00 uur verwacht en zullen onze de
dag afsluiten rond 18:00 uur waarna iedereen huiswaarts kan
keren.

Brasserie-Hotel Antje van de Statie

 Stationsplein 1, 6001 CH Weert

Hotel Dux

Roerkade 11, 6041 KZ Roermond

Voor wie er een mooi weekend van
wil maken, staan hieronder 2 hotel

suggesties.

klik hier

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/576203BC6B1CFAEBC1258736006C490D?EditDocument
mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl

