Gegroet 2019 op naar 2020 een jaar met een feestelijk tintje voor CPEN
Nog héél even en dan sluiten we het jaar 2019 , dus ook dit motorseizoen weer af en dan begint CPEN aan
haar 26e motorseizoen. Ja, u leest het goed. Dit betekent dat Club Pan-European Nederland inmiddels de
25 jaar (bijna) heeft volgemaakt. De exacte datum van het 25-jarig bestaan is echter nog niet officieel
bereikt. Afgaande op de oprichtingsakte van Club Pan - European Nederland is dat 19 mei 2020, maar we
gaan deze gebeurtenis in ieder geval ludiek vieren met een Lustrumfeest in het weekend van 16- en 17
mei 2020.

Hiervoor wordt u in het supergezellige en met zorg uitgezochte partycentrum “De Slenkenhorst”
een bruisend weekend voorgeschoteld.
Op zaterdag 16 mei wordt u, na aankomst bij de Slenkenhorst, allereerst ontvangen met koffie en
wat lekkers. ‘s Middags is daar, grenzend aan het terras, een ‘marktplein’ opgezet, waar
motorgerelateerde standhouders een gevarieerd aanbod laten zien op het gebied van
bandenreparatie (door de firma Ride-On Tire Protection), motorkleding (verzorgd door Damen
Motorkleding Breda). Met een andere standhouder zijn we nog in onderhandeling.
En wat te denken van ‘de allermooiste Pan’ waarbij enkele liefhebbers met heel veel trots hun
“opgepimpte” Pan komen showen.
Mochten de weergoden ons onverhoopt niet gunstig gezind zijn, wordt er een grote tent
geplaatst, zodat iedereen droog en misschien onder het genot van een natje, diverse interessante
zaken kan aanschouwen, passen, testen, demo’s bekijken of zich ergens over laten informeren
etc.
Na dit alles bewonderd te hebben, wordt de feestavond om 19.00 uur geopend en kunt u vanaf
19.30 uur genieten van een overheerlijk buffet, alvast rustig omlijst door de 5-koppige coverband
t.w.: “Dance 4 You” bestaande uit dj/toetsenist+ 2 zangeressen+ percussionist+ saxofonist en
later gaat de band uiteraard wat meer los.
Niemand hoeft aan de tafel gekluisterd te blijven, want er is ook een uitnodigende dansvloer
máár, lekker kijken, genieten en bijkletsen is ook hartstikke gezellig.
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We maken het, voor degenen die dit wensen, gemakkelijk om te blijven overnachten bij Hotel van
der Valk, dat schuin tegenover en op loopafstand van De Slenkenhorst is gelegen.
Klik de onderstaande link aan en u kunt voor een speciale CPEN prijs overnachten
https://www.hotelharderwijk.com/kortingscodes/gf15208-club-pan-european-nederland/ en
de code is motor.
De volgende ochtend kunt u vanaf 08.30 uur genieten van een ruim opgezet ontbijtbuffet. Vanaf
09.30 uur is de officiële inschrijving voor onze Lustrumtoer, die ons door een prachtig stukje
Nederland gaat voeren. Om 15.30 uur wordt iedereen weer terug verwacht bij de Slenkenhorst,
waarna u bij het gezamenlijk afscheid nog een CPEN aandenken krijgt uitgereikt.

Kortom, mis dit geweldige weekend niet! Als u zich via onze website nog niet heeft aangemeld,
pak dan deze gelegenheid met beide handen aan. Op de website vindt u alle informatie omtrent
deelname en de kosten en kunt u uiteraard ook onze speciale Lustrumpolo bestellen, dat bij
aankomst voor u klaarligt. Bent u niet in de gelegenheid aan het feestelijk gebeuren deel te
nemen, maar zou u wel graag een jubileumpolo willen bestellen, dan kunt u hiervoor ook op onze
website terecht.

LET OP: de inschrijvingstermijn is verlengd, u kunt zich nog aanmelden tot 15 FEBRUARI 2020 .

We hopen dat we vanuit deze grote en trotse CPEN op een grote opkomst mogen rekenen wánt,
HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD EN . . . . GEZELLIGHEID MAAK JE SAMEN!

“Het Lustrumcomité Club Pan-European Nederland”

