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Beste clubleden, 

 

 

Het SLK-clubjaar is in volle gang en de eerste evenementen zijn succesvol verlopen. 

Natuurlijk zijn er nog meer ritten in aantocht waar we alle leden van harte voor uitnodigen. 

Er staan prachtige activiteiten op het programma die u niet mag missen.  

Ook is de nieuwe website www.mbslkclub.nl een aanrader om deze uitgebreid te bekijken. 

Daarnaast is onze Facebook pagina zeer actief en leest u wat er zoal aan SLK activiteiten 

leeft onder de clubleden. 

 

Heeft u goede ideeën voor onze club of wilt u een mooie rit organiseren volgend jaar? Meld u 

zich aan bij een van de bestuursleden want de SLK Club Nederland is tenslotte voor en door 

leden. Een zonnige zomer gewenst met vele plezierige en veilige SLK kilometers! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Rachel de Jong-Gosselink, secretaris 

 

Terugblik op Tulpenrit, zaterdag 11 april 2015  

 

Zaterdagochtend waren zo’n 60 SLK’s naar 

Bant gereden in de Noordoostpolder. De 

koffie stond klaar bij aankomst en iedereen 

was blij dat het evenementenseizoen van 

start kon gaan! De ALV werd in de ochtend 

gehouden en na de goed verzorgde lunch 

kon iedereen op pad. Helaas was de natuur 

een paar weken vertraagd waardoor de 

tulpen niet in volle bloei te zien waren.  

 

Ook de regen liet helaas menig dak doen 

sluiten. Een enkel lid reed gewoon door met 

open dak onder het motto: “Een SLK is 

gemaakt om open te rijden!” Het was een 

prachtige rit en bij terugkomst in Bant werden 

we getrakteerd op een glaasje bubbles. 

Daarna werd de BBQ aangestoken en was er 

tijd om gezellig met elkaar te praten en 

samen te eten. Een voortreffelijke aftrap van 

het clubjaar 2015! 

  

  

http://www.mbslkclub.nl/
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Terugblik Friese Veen- en Wouden route, zaterdag 16 mei 2015 

 

Op zaterdag 16 mei reden we onze tweede 

rit van 2015. 37 SLK’s kwamen bij elkaar bij 

het bedrijf van Redney en Margreet 

Lodewijks. Daar werden we hartelijk 

ontvangen met koffie en o.a. Fries 

Suikerbrood.  Iedereen die denkt dat 

Friesland alleen maar kale weilanden heeft 

kwam er deze rit achter dat dat niet zo is.  

Al snel kwamen we bij Landgoed de Eese 

dat volledig in het groen ligt. Via plaatsjes 

als Oldeholtpade, Wilhelminaoord, 

Frederiksoord en Wapserveen reden we  
 

naar Veenhuizen. Onderweg zagen we nog stukjes van het Nationaal Park Drents Friese 

Wold. Zelfs in de regen was het mooi, maar we gaan de rit nog eens over doen als de zon 

schijnt. Bij Veenhuizen konden we het Gevangenismuseum bezoeken. Een enkeling voelde 

zich daar opvallend thuis (!) getuige de foto’s die op Facebook werden geplaatst. Omdat de 

zon inmiddels was gaan schijnen lagen alle monumentale panden er fotogeniek bij in het 

frisse groen van begin mei. Het is er prachtig. Veel deelnemers bezochten “Bitter en zoet” 

waar het gezellig toeven was. Wij bleven wat te lang plakken waardoor we geen tijd meer 

hadden om nog een stukje te wandelen in “de Alde Feanen”. Immers, ook borrelen hoort er 

bij, en daarvoor werden we om 17.00 uur verwacht bij restaurant it Polderhus in de  

Veenhoop. Daar maakte ongeveer de helft 

van de deelnemers nog gebruik van het 

diner. We kregen een zestal kleine 

gerechten. Erg smakelijk. De beloofde “om 

de 20 minuten een gang” werd niet gehaald, 

maar gezelligheid kent geen tijd, en toen we 

zo rond half elf aan onze best nog lange rit 

naar huis begonnen keken we terug op een 

geslaagde “SLK” dag. 

 

Volgende evenement, Zwarte Woud, vrijdag 19 t/m maandag 22 juni 2015 

 

Over nauwelijks 2 weken, van vrijdag 19 juni 
tot en met maandag 22 juni, gaan we met 19 
SLK’s ofwel 33 personen deelnemen aan het 
eerste meerdaagse evenement van de MB 
SLK Club Nederland. Dit evenement staat 
voor een groot deel in het teken van 
Mercedes-Benz en haar historie. Onze reis 
gaat daarom naar de geboorteplaats van 
Mercedes-Benz, Stuttgart en het Zwarte 
Woud.  Het complete programma leest u 
hier. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3bhj366d2noazR6NFNxM01sMFE/view?usp=sharing
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Het zullen bijzondere dagen worden met 
een bezoek aan het MB museum, 
Motorworld en de MB fabriek. 
 
Het is mogelijk om gezamenlijk naar 
Duitsland te rijden. Dit kan vanaf AC 
restaurant Zevenaar aan de A12 richting 
Emmerich. Tot aan Koblenz volgen we de 
snelweg en dan verder binnendoor naar het 
hotel Mönchs Waldhotel in het noorden van 
het Zwarte Woud. Wil je meerijden, mail dan 
even naar evenementen@mbslkclub.nl . 
 
Wir freuen uns Sie im Schwarzwald zu 
begrüßen! 
  

 

Hoekse Waard, zondag 26 juli 2015  

 

Op zondag 26 juli 2015 organiseren we een 
onvervalste puzzelrit in de Hoekse Waard.  
Bij deze rit gaan we ook regelmatig even uit 
de auto. We starten en eindigen bij  
Restaurant Brasserie Binnenmaas in 
Mijnsheerenland en rijden door een echt 
Nederlands polderlandschap met ongekende 
vergezichten, kronkelende kreken en 
slingerende dijken. We doorkruisen 
karakteristieke dorpen en rijden langs 
monumentale panden en mooie jachthavens.  
 

 

Het landschap van de Hoekse Waard is 
bijzonder en behoort, dankzij de unieke 
combinatie van cultuurhistorische en 
natuurlijke elementen, sinds 2005 tot één 
van de twintig Nationale Landschappen van 
Nederland. 

Na zo’n 90 kilometer eindigt deze rit in 
Mijnsheerenland.  
 
De ritprijs is € 16,50 per persoon en het 
optionele diner is € 29,50 per persoon. 
 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging samen met het online inschrijfformulier per e-mail. 
Kijk regelmatig naar onze website www.mbslkclub.nl voor een update. 
 

  

mailto:evenementen@mbslkclub.nl
http://www.rest-binnenmaas.nl/
http://www.mbslkclub.nl/
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Langs Molens en Kapellekes, zaterdag 29 augustus 2015  

 
De start van deze mooie rit door drie 
provincies, Oost- West- en Zeeuws- 
Vlaanderen vindt plaats bij het Van der Valk 
Hotel Nazareth, even ten zuiden van Gent. 
Het wordt een puzzelrit; prijzen winnen is 
gegarandeerd! 
 
Vanaf 9.30 uur staat de Vinkenzaal exclusief 
voor ons open waar we met een 
gezamenlijke “brunch” aan dit mooie 
evenement beginnen. 
 
We eindigen bij brasserie De Molen van Sluis 
in Sluis. 
 
 

 

  
 
Reserveren tegen speciale tarieven bij  
van der Valk Hotel Nazareth is mogelijk: 
 
  • per email naar receptie@hotelnazareth.be 
  • per telefoon: 0032 9 385 60 83  
  • altijd vermelden GFC85 – SLK groep  
(niet via een website reserveren a.u.b.)  
  • overnachting: € 55,00 per nacht  
     per kamer 
  • ontbijtbuffet: € 12,50 per persoon  
     per nacht 
(optioneel, let op we gaan samen brunchen) 
     Betaling ter plaatse.  
 

De voorbereiding is in volle gang. Naar verwachting worden zowel de ritprijs als de optionele 
dinerprijs maximaal € 29,50 per persoon, er wordt nog onderhandeld. 
Kijk regelmatig naar onze website www.mbslkclub.nl voor een update. 
 

 

Poetsen en Gelderse dorpen, zondag 27 september 2015 

 

Op 27 september gaan we naar Cura Di 

Carrozza om te zien hoe je een verweerde 

en verwaarloosde auto weer als nieuw krijgt. 

Een deel van de leden kan aansluitend 

deelnemen aan een clinic. André Kobes 

demonstreert hier zijn vakmanschap, maar 

leert je ook hoe je zelf jouw SLK mooier en 

beter krijgt en houdt. Het is een intensieve 

workshop. Omdat André alleen voor kwaliteit 

gaat, kunnen er maximaal 20 mensen aan 

deze clinic van 2,5 á 3 uur meedoen.  

http://www.molenvansluis.nl/brasserie_tearoom.php
https://www.hotelnazareth.be/
mailto:receptie@hotelnazareth.be
http://www.mbslkclub.nl/
http://www.curadicarrozza.nl/
http://www.curadicarrozza.nl/
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De andere leden kunnen genieten van een 
rit door het prachtige Gelderse landschap en 
langs en door Gelderse dorpen. We pakken 
de Varsselring mee (een van de laatste 
wegcircuits voor motoren) en we “nemen” de 
Holterberg. Onderweg zijn er diverse 
mogelijkheden om iets te doen of te 
bekijken. Het kan, maar het hoeft niet.  
Ook de poetsers rijden na hun clinic een 
deel van de rit om net als degenen die de 
hele rit gereden hebben, om te eindigen in 
Doetinchem bij HCR de Kruisberg.  
Daar borrelen we na en is er aansluitend een 
goed verzorgd buffet. 
 

 

Zaanstreek en Zuid-Kennemerland, zondag 25 oktober 2015 

 

De datum is een week verplaatst maar 
inmiddels zijn we drukdoende om de 
volgende rit te realiseren:  
 
Startend bij MB Gomes in Zaandam, die 
exclusief voor ons deze dag zijn deuren 
opent, rijden we door de Zaanstreek met z’n 
industriële erfgoed. 
 

 

 
 
Over de sluizen bij IJmuiden, langs 
buitenplaatsen uit de 17e eeuw in de 
binnenduinen van Zuid-Kennemerland, via 
de boulevard van Zandvoort over het “Kopje 
van Bloemendaal” naar het eindpunt 
landgoed “Duin en Kruidberg” in Santpoort 
waar de prachtige “Cremerzaal” ter 
beschikking zal staan. 
 
Kijk regelmatig naar onze website 
www.mbslkclub.nl voor een update. 

Hopelijk zien we elkaar op één van deze evenementen! 

 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van MB SLK Club Nederland 
 
Algemeen:  info@mbslkclub.nl  
Voorzitter:   voorzitter@mbslkclub.nl 
Penningmeester: penningmeester@mbslkclub.nl 
Secretaris:  secretaris@mbslkclub.nl 
Evenementen: evenementen@mbslkclub.nl 
Communicatie:          communicatie@mbslkclub.nl 

http://www.dekruisberg.nl/
http://www.gomes.nl/over-ons/vestigingen/locatie-zaandam
http://m.duin-kruidberg.nl/
http://www.mbslkclub.nl/
mailto:info@mbslkclub.nl
mailto:voorzitter@mbslkclub.nl
mailto:penningmeester@mbslkclub.nl
mailto:secretaris@mbslkclub.nl
mailto:evenementen@mbslkclub.nl
mailto:communicatie@mbslkclub.nl

