Beste clubleden,
Onze nieuwe website functioneert meer dan ‘naar behoren’! Op de nieuwe site kun je nu zien
wie zich al heeft ingeschreven voor het lustrum en inclusief partners (duoloden en nietduoleden) waren dat er per heden al 44.
Vergeleken met de inschrijvingen op onze vorige locatie is dat al een heel goed begin! We
hebben echter het vermoeden dat er nog veel leden wachten op de ontwikkelingen qua hotels
en eventueel vervoer ernaartoe.

En daar kunnen we u nu zeer gunstig over berichten!
Het Van der Valk hotel ligt op loopafstand van onze feestlocatie de Slenkenhorst en hotel de
Heerlickheijd op ruim 4 km verderop. Voor het laatste zou vervoer met een shuttlebusje een
oplossing kunnen bieden, maar dat betekent ook weer meerkosten voor u.
De prijs voor een (simpele) kamer in de Heerlickheid was via booking.com op 16 mei € 94,- en
via het hotel zelf € 109,- (weekendprijs). Andere opties als B&B, of anderszins in de omgeving,
zijn natuurlijk nog steeds mogelijk en kunnen goedkoper uitpakken…
Bij Van der Valk hebben wij nu een zgn. groepskorting kunnen afspreken, waarmee de
kamerprijs uitkomt op € 98, indien wij tenminste 10 kamers afnemen. Dit aantal wordt
ruimschoots gehaald gezien de huidige reserveringen. Bij een afname van meer dan 30 kamers
wordt de prijs per kamer zelfs € 93,50. Bovendien kan tegen een meerprijs van € 17,50 altijd

een extra bed op deze ruime 2-persoonskamers worden geplaatst. U betaalt pas bij uitchecken
en dan is het ook voor Van der Valk duidelijk of u € 98 dan wel € 93,50 betaalt voor een 2persoonskamer.
De afstand tussen de Slenkenhorst en het Van der Valk hotel is zo’n 800 meter over de weg
en minder als je het bospad neemt. Dat maakt het mogelijk om gedurende de dag nog even
naar het hotel te lopen om je te om te kleden, te verfrissen, of wat dan ook. Ontbijt hoef je bij
het hotel niet te boeken, want dat genieten we gezamenlijk in de Slenkenhorst op
zondagochtend, mits je dat via onze website hebt geregeld.
Het Van der Valk hotel heeft voor deze gelegenheid voor CPEN een speciale link aangemaakt
zodat er kan worden geboekt via:
https://www.hotelharderwijk.com/kortingscodes/gf15208-club-pan-european-nederland/
met code: motor.
We hopen dat naar aanleiding van dit heugelijke nieuws velen besluiten om zich aan te melden
voor het lustrumfeest met overnachting plus gezamenlijk ontbijt in de Slenkenhorst. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd! Voor een 25-jarig bestaansfeest is het toch enorm leuk dit met zoveel
mogelijk leden te vieren, waarvoor de omstandigheden nu optimaal aanwezig zijn!
We verwachten dan ook dat we veel clubleden mogen verwelkomen op 16 en 17 mei 2020!
NB als mensen al geboekt hebben bij Van der Valk, dan kunnen ze dat laten omzetten naar
deze kortingsregeling. Bel daarvoor direct naar het Van der Valk hotel en houd de actiecode
(motor) bij de hand. Vergeet ook niet de boeking in Ampt van Holland te Nijkerk te annuleren
als dat nog niet is gebeurd!
Namens het lustrumcomité,
Herman Bulten en Roger Leppers.

