
 

 

Locatie: 
Café Zaal De Stapperij 
De Bunders 3 
5467 JZ Veghel 
Tel.: 0413 – 341629 
Aanvang: 12.00 uur  |  Sluiting 17.30 uur………                   

 
 
Let op: 
Uiterlijke aanmelding/betaling voor het diner-
buffet is 24 oktober a.s. 
 
Beste Clubleden, 
 
Het is weer tijd om het mooie motorseizoen 
2019 met elkaar af te sluiten. Deze keer doen 
we dat in Noord-Brabant waar we zondag 3 
november te gast zijn bij De Stapperij in Veghel.  
 
De Stapperij heeft voor ons vergaderzaal ’t Ven 
gereserveerd, waar vanaf 12.00 uur de koffie 
en thee met wat lekkers voor ons klaar staat. 
 
De Stapperij ligt in een woonwijk. Bij het 
naastgelegen winkelcentrum De Bunders kunt 
u gratis parkeren. 
 
Zoals gebruikelijk is er na afloop van de 
Seizoensafsluiting via inschrijving gelegenheid 
deel te nemen aan een lekker dinerbuffet bij De 
Stapperij.  
 
Indien u wilt deelnemen aan het dinerbuffet 
dient de betaling uiterlijk donderdag                     
24 oktober a.s. ontvangen te zijn op het 
rekeningnummer van CPEN. Zie nadere 
informatie over het dinerbuffet en de betalings 
gegevens verderop in deze Nieuwsbrief. 

De agenda voor de Seizoens-
afsluiting 2019 ziet er als volgt 
uit: 
 
12.00 – 13.00 uur  
Ontvangst met koffie/thee en appelgebak 
 
13.00 – 13.30 uur  
Welkom en opening door de Voorzitter 
 
13.30 – 14.00 uur  
Presentatie Damen Leathers  
 
14.00 – 14.30 uur pauze – drankje en warm 
worstenbroodje 
 
14.30 – 15.00 uur  
Terugblik 2019 en Programma 2020 door de 
Toercommissie 
 
15.00 – 15.30 uur  
Presentatie Noorwegen  
 
15.30 – 15.45 uur korte pauze 
 
15.45 – 16.15 uur 
Presentatie Lustrum door Herman Bulten en Roger 
Leppers 
 
16.15 – 16.30 uur  
Uitreiking prijzen winnaars artikel Toerrit Nederland 
en artikel buitenlandreis door PR&C 
 
16.30 – 16.45 uur  
Uitreiking prijzen Toerrijder van het jaar 2019 door 
de Toercommissie 
 
16.45 – 17.30 uur Afsluitend drankje 
 
17.30 – 19.30 uur Dinerbuffet – via inschrijving 



 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over het dinerbuffet: 
 
De kosten van het dinerbuffet, exclusief 
drankjes, bedraagt € 20,50 per persoon en 
dient vooraf te worden betaald door 
overmaking van het bedrag op IBAN NL50 
ABNA 0620 2262 93 t.n.v. Club Pan-European 
Nederland onder vermelding van 
“Seizoensafsluiting 2019”, uw naam en uw 
lidmaatschapsnummer. Uw betaling dient 
uiterlijk 24 oktober 2019 bijgeschreven te zijn 
op bovenstaande rekening. 
 
Tevens ontvangen we uw aanmelding voor het 
dinerbuffet, en eventuele dieetwensen, graag 
per mail op: feestcomite@club-pan.nl 
 
 
 
De Feestcommissie heeft een heerlijk buffet 
uitgekozen met voor elk wat wils: 
 
Koude gerechten: 
❖ Huzarensalade in een kom geserveerd met 

gevulde eitjes en ham asperges  
❖ Vier verschillende salades  
❖ Spiegel/schaal met gerookte zalm  
❖ Spiegel/schaal met Spaanse ham  
❖ Stokbrood met kruidenboter  
 
 
Hoofdgerechten: 
❖ Stukjes gebakken varkenshaas met 

champignon roomsaus  
❖ Diverse soorten vis op een bedje van 

groenten en geserveerd met een vissaus  
❖ Varkensrib met gebakken spek, ui en 

champignons  
❖ Stukjes kipfilet in stroganoffsaus  
 
 
Bijgerechten: 
❖ Gegratineerde Aardappel met room en 

kaas  
❖ Gestoofde krieltjes met roomboter en 

peterselie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zien u graag tijdens de Seizoensafsluiting 
2019 en aansluitend bij het dinerbuffet op 
zondag 3 november 2019 bij De Stapperij in 
Veghel. 
 
 

 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Bestuur CPEN, 
De Feestcommissie, 
 
Marieke, Anja en Sandra 
feestcomite@club-pan.nl 
 
 

 

 


