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Het is weer tijd om het motorseizoen 2021 met elkaar af te sluiten, en u daarvoor uit te nodigen.  

Deze keer doen we dat in de omgeving van Utrecht in De Hoef, waar we zondag 7 november te gast 

zijn bij pannenkoekenrestaurant “De Strooppot”. 

De Strooppot heeft voor ons een vergaderzaal beneden gereserveerd, waar vanaf 12.30 uur  de 

koffie/thee met appelgebak voor ons klaar staat. 

Achter de Strooppot is er genoeg parkeergelegenheid. 

 

Na deze  ontvangst zal het programma worden vervolgd.  

 

Natuurlijk hebben we geregeld dat er na afloop de mogelijkheid is om gezamenlijk met elkaar te 

eten. Hiervoor is er de mogelijkheid je in te schrijven voor een heerlijke pannenkoek. 

 

                                                                                                                             
 

De kosten van deze heerlijke pannenkoek, inclusief voorgerecht en een consumptie, bedraagt € 

15,00 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 2021”, uw naam en uw lidmaatschapsnummer.  

Uw betaling dient uiterlijk donderdag 4 november 2021 bijgeschreven te zijn op bovenstaande 

rekening.  Heeft u dieetwensen, dan kunt u dit doorgeven aan : penningmeester@club-pan.nl. 

 

 

Het programma voor de Seizoensafsluiting 2021 ziet er als volgt uit: 
 

 

12.30 – 13.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en appelgebak 

13.00 – 13.30 uur  Welkom en opening door de Voorzitter  

13.30 -  14.30 uur  Terugblik 2021 en het voorlopige programma 2022 door de Toercommissie 

14.30 - 15.00 uur   Pauze, consumptie en een lekkernij  

15.00 – 15.30 uur  PR&C : -uitreiking prijs voor het beste reisverslag van het clublid dat dit jaar voor 
het eerst een verslag heeft ingeleverd over een evenement van onze toerkalender en dat is geplaatst 
in de PanPost  
                                           -uitreiking prijs voor het beste reisverslag geschreven door een bestaand of 
nieuw clublid over een clubrit of - reis die was opgenomen op de Evenementenkalender van het 
lopende jaar en is geplaatst in de PanPost 
16.00 – 17.00 uur  Ice-Act 

17.00 uur  Afsluiting door de voorzitter.  
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Daarna drankje. 

 

Tussen 17.30 – 18.00 aanvang pannenkoeken eten voor diegenen die zich hebben opgegeven. 

 

 

Namens het bestuur van 

Club Pan-European Nederland 

 

Gerard Huizing, voorzitter 

Cees Kuiper, secretaris 

Sonja Ravensbergen, penningmeester 


