
 

In 2020 viert Club Pan-European Nederland haar 25-jarig bestaan met een feestelijk weekend 

op 16 en 17 mei 2020. Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk is in dit weekend ons 

feestelijk onderkomen. Een weekend dat boordevol interessante activiteiten zit. 

Wat te denken van een marktbraderie met stands van allerlei motor gerelateerde zaken waar 

je de dealers en vertegenwoordigers van banden, kleding, helmen, etc. alles kunt vragen en 

wellicht een voor jou interessant artikel kunt kopen of bestellen. Deze stands staan ’s middags 

vanaf 14.00 uur voor je klaar. Bij slecht weer vindt de braderie overdekt plaats. 

Voorts staan er een of meerdere verbouwde en gepimpte Pan’s, waarvan de eigenaren graag 

vertellen waarom en hoe zij tot hun creatie zijn gekomen. 

Om 18.00 uur gaat de feestzaal in partycentrum Slenkenhorst voor ons open en na een 

officiële aftrap wordt het buffet geopend en speelt tijdens het buffet ter omlijsting een 5-

koppige band.  En tussendoor kun je ook nog eens de benen strekken om een dansje te wagen 

op de dansvloer. Om 24.00 uur stopt de muziek en gaan we huiswaarts of naar het door jou 

geboekte hotel. 

Maar op zondagochtend vanaf 08.00 uur kun je al aanschuiven aan een heerlijk ontbijt in 

partycentrum Slenkenhorst. Vanaf 09.00 uur ontvangt de toercommissie ook de andere 

clubleden en kunnen wij daarna starten met een door de TC uitgezette fraaie Lustrumroute. 

Om 15.30 uur worden wij allen weer terugverwacht in partycentrum Slenkenhorst voor een 

gezamenlijk afscheid en krijg je nog een lustrumaandenken uitgereikt. Hierna gaat eenieder 

weer huiswaarts met, naar wij hopen, mooie herinneringen aan een bijzonder CPEN lustrum. 



En de kosten voor dit alles: 

 Bezoek marktbraderie:       gratis 

 Deelname aan de feestavond/buffet (langer dan 2 jr lid):  € 32,- - 

 Deelname aan de feestavond/buffet (korter dan 2 jr lid):  € 40,- - 

 Deelname ontbijtbuffet:       € 13,25 

 Deelname lustrumtoer:       gratis 

 Lustrumpolo met een bijzondere opdruk (rood met korte mouw): € 22,50  

Alle onderdelen zijn optioneel. Je kunt bijv. ook alleen deelnemen aan de lustrumtoer op 

zondag. 

Het nabijgelegen hotel van der Valk heeft voor ons een speciaal tarief gemaakt van € 98,- 

voor een (standaard) tweepersoonskamer. De link hiervoor is: 

https://www.hotelharderwijk.com/kortingscodes/gf15208-club-pan-european-nederland/ 

en de code is motor 

Let er bij het boeken op dat je meteen de juiste datum invoert, anders krijg je een 

foutmelding. 

Aanmelding 

Op onze website kun je je aanmelden onder het kopje Lustrum 2020. Dan kun je ook meteen 

zien wie er zich nog meer hebben aangemeld. Ga snel naar onze website om je in te schrijven! 

De door jou gemaakte keuzes kun je direct online betalen via iDeal. Wel zo makkelijk. 

We hopen velen van jullie te ontmoeten op ons Lustrumfeest! 

https://www.hotelharderwijk.com/kortingscodes/gf15208-club-pan-european-nederland/

