
Hart van Drenthe - 22 juni 2013 
In het korte bestaan van de MB SLK Club Nederland was niet eerder het aantal 
aanmeldingen voor een toertocht zo groot. Maar liefst 50 equipes namen deel aan de 

toertocht door het Hart van Drenthe die op 
22 juni plaatsvond. En, er was nog een 
mijlpaal namelijk de bekendmaking van het 
100ste clublid dat een originele Mercedes-
Benz SLK sleutelhanger namens het 
clubbestuur ontving.  
 
Na de gastvrije ontvangst in de royale 
showroom van Wensink te Emmen, heetten 
salesmanager Julius Elders en voorzitter 
Karin Oud alle SLK-liefhebbers welkom. 
Clubleden Edwin van ’t Hof en Peter van 
den Broek gaven als organisatoren van 
deze toertocht een toelichting waarna de 
deelnemende equipes dakloos en voorzien 
van een lunchpakket van start gingen. Deze 
toertocht bedroeg zo’n 140 kilometer en 
werd gekenmerkt door cultuurhistorische 

bezienswaardigheden en herdenkingsplekken maar 
ook een prachtige en gevarieerde natuur waar 
onder andere de effecten van de ijstijd nog goed 
zichtbaar zijn. Onderweg waren tevens Lakenvelder 
koeien en ooievaars op nesten te zien wat wellicht 
voor velen van ons een niet alledaags beeld is.  
De tussenlocatie Orvelte was een belevenis op zich 
en laat zich omschrijven als een reis door de tijd. Dit 

bijzondere dorp bood de gelegenheid om de 
benen te strekken in een autovrije omgeving 
waar het oude Drentse leven geproefd kon 
worden. Met een diversiteit van oude 
ambachten, zorgvuldig ingerichte winkeltjes, 
monumentale boerderijen en gezellige 
terrassen was het tevens mogelijk dit 
authentieke dorp met een vermogen van 



enkele pk’s te ontdekken per paardentram.  

De door Julius Elders van Wensink Emmen beschikbaar gestelde prijzen logen er niet om. 
Bij de verrassende eindlocatie Gasterij de Blauwe Hand vond na een spannende 
eliminatieronde de uitreiking van drie waardecheques aan de winnende equipes plaats. De 
cheques ter waarde van € 100,00, € 200,00 én € 300,00 zijn bij een Wensink-vestiging 

naar keuze te verzilveren.  
Onder het genot van een drankje werd 
gezellig nagepraat over de geslaagde 
dag. Ook genoten veel SLK-rijders met 
volle teugen van het uitgebreide 
dinerbuffet met barbecue dat na afloop in 
het monumentale pand van de Gasterij 
te Wanneperveen genuttigd kon worden.  

Met dank aan de enthousiaste clubleden 
voor het toegezonden fotomateriaal dat 
deels binnenkort op www.mbslkclub.nl 
gepubliceerd wordt. De volledige 
fotoreportage is te bekijken op fotoalbum 

MercedesForum. Scrol op de webpagina met foto’s naar beneden om de (oplopende) 
volgorde voor een diapresentatie in te stellen. 

http://www.mbslkclub.nl
http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4538

