Idee voor een Valentijnscadeau voor uw partner??? Wilt u eindelijk zien welke mensen nog
meer tot uw club behoren?? Wilt u een uniek clubevenement meemaken?? Wilt u op de
zaterdag omgebouwde Pans bewonderen?? Wilt u op zondag de mooie lustrumtoer
meerijden??
Nog héél even en dan sluit de inschrijving voor het 5e lustrum, ons 25-jarig bestaan als
motorclub. Kijk op de website (www.club-pan.nl) wie zich al hebben aangemeld…
Hierna volgen berichten uit eerdere nieuwsbrieven omtrent het lustrum, om nog even de
geheugens op te frissen…
De exacte datum van het 25-jarig bestaan is nog niet officieel bereikt. Afgaande op de
oprichtingsakte van Club Pan - European Nederland is dat 19 mei 2020, maar we gaan deze
gebeurtenis vieren met een feest in het weekend van 16 en 17 mei 2020.

Hiervoor wordt u in het supergezellige en met zorg uitgezochte partycentrum “De
Slenkenhorst” in Harderwijk 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, o.a. op het gebied van
bandenreparatie (verzorgd door de firma Ride-On Tire Protection), motorkleding (verzorgd
door Damen Motorkleding Breda). Met een aantal andere standhouders zijn we nog in
overleg.
En wat te denken van ‘de allermooiste Pan’ waarbij enkele liefhebbers met trots hun
‘gepimpte’ of ‘uitgeklede’ Pan komen showen.
Mochten de weergoden ons onverhoopt niet gunstig gezind zijn, dan worden er tenten
geplaatst, zodat iedereen droog, diverse interessante zaken kan aanschouwen, passen, testen,
demo’s kan 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, omlijst door de vijfkoppige coverband
“Dance 4 You” bestaande uit dj/toetsenist + 2 zangeressen + percussionist + saxofonist. Tussen
de gangen door en na het buffet wordt er dansmuziek gespeeld, zodat de beentjes van de
vloer kunnen. Rond de klok van 24.00 uur sluiten we deze feestelijke avond af.
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-paneuropean-nederland/ en de code is motor.
De volgende ochtend kunt u vanaf 08.30 uur genieten van een ontbijtbuffet in de
Slenkenhorst. Vanaf 09.30 uur start de officiële inschrijving voor onze Lustrumtoer, die ons
door een prachtig stukje Nederland gaat voeren. Om 15.30 uur wordt iedereen weer
terugverwacht 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,
die 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 sluit op 15 FEBRUARI 2020.
HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD EN . . . . GEZELLIGHEID MAAK JE SAMEN!
“Het Lustrumcomité Club Pan-European Nederland”.

