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DE HEUVELLANDROUTE 
27 september 2015 

Vliegtuigen en Natuurschoon 
 
 
Leerdam, 6 augustus 2015 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden, 
 
Patricia en Palmiro Kaczorowski hebben voor ons een toerrit uitgezet waarbij we het Limburgse 
heuvelland gaan verkennen en veel natuurschoon te zien krijgen. We beginnen deze dag met een bezoek 
aan Maastricht Airport waar ons clublid Constant van Schaik de deuren opent van zijn bedrijf: Samco 
Aircraft Maintenance. Hier wordt onderhoud verricht aan turboprop- en straalvliegtuigen van o.a. Fokker, 
Embraer en Bombardier en we krijgen een uniek kijkje in ‘de keuken’. Er is hier tevens volop gelegenheid 
om de Porsches samen met de vliegtuigen op de foto te zetten. Na inschrijving en het nuttigen van 
Limburgse lekkernijen gaat de toerrit van start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De route is beknopt gehouden, omdat de reistijd richting het zuiden voor velen ook al aanzienlijk is. 
Tijdens de Heuvellandtoer komt u langs plekjes die herkend moeten worden aan de hand van  foto's. Om 
het niet te inspannend te maken zijn er diverse pauze- of stopplekken ingelast, soms met een culturele 
insteek. De rit gaat o.a. door Valkenburg, langs Gulpen (heerlijk zo'n biertje) en langs de Amerikaanse 
begraafplaats Margraten. 
 

 
 
Niet al te laat in de middag worden alle Porsche equipes verwacht op de eindbestemming “Herberg De 
Mechelse Herder”. Hier wordt de dag prijsuitreiking en een buffet. 
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Programma 
 
11.30 uur Ontvangst bij Samco Aircraft Maintenance,  

Horsterweg 19, 6199 AC Maastricht 
12.30 – 12.50 uur Vertrek voor de toerrit 
15.30 – 16.00 uur Ontvangst bij de Mechelse Herder,  

Schweibergerweg 49, 6281 NE Mechelen 
16.00 – 16.45 uur Verrassingsprogramma 
17.00 uur  Bekendmaking winnaars  
17.15 uur  Opening buffet 
19.00 uur  Einde programma 
 
De kosten van dit evenement zijn € 27,50 per persoon, waarvoor u  
deelneemt aan de toerrit en het buffet. Kinderen tot 12 jaar betalen  
€ 14,00. De drankjes tijdens het eten zijn voor eigen rekening. 
 
Inschrijven kan uitsluitend online via de homepage van onze website of via  
onderstaande link. Betaling van de kosten op rekening  
NL57 ABNA 0555 9468 86 t.n.v. Porsche Club Holland, onder vermelding van uw eigen naam. 
De inschrijving sluit op 14 september a.s. 
 
Er zijn mogelijkheden om een overnachting te boeken ad. €95 (exclusief toeristenbelasting) voor de 
zaterdag- en/of voor de zondagavond. Informeert u naar de beschikbaarheid bij de Mechelse Herder via 
de website www.herberg-demechelseherder.nl of via telefoonnummer 043 455 90 25. 
 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland en de organisatoren, 
met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 
 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/1099F56B630C0789C1257E98004A90C3?EditDocument

