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Beste clubleden, 
 
Nog vroeg in het jaar, maar toch al volop activiteiten bij de SLK Club, daarom deze korte nieuwsbrief.  

Nieuwjaarsreceptie 28 januari. 

De MBAC organiseert voor alle leden van de aangesloten 
clubs een nieuwjaarsborrel. Van de MB SLK Club hebben 
zich al veel leden aangemeld. Het belooft gezellig te 
worden! In de komende week verstuurt de MBAC de 
clubcards, daarbij zit ook hun uitnodiging voor deze 
nieuwjaarsreceptie. Inschrijven kan via onze eigen 
webwinkel. De inschrijfdatum is verlengd tot 18 januari.  
Op de nieuwjaarsreceptie zal ook de oudste SLK in 
Nederland te bewonderen zijn.   

 

 

Garmin / TOM TOM cursus 11 februari. 

De inschrijving voor de cursus is opengesteld. Alle 
informatie lees je in de webwinkel. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Mocht de cursus zijn volgeboekt, stuur dan svp 
een mailtje naar Communicatie@mbslkclub.nl . Je komt 
dan op de reservelijst, en bij voldoende vraag organiseren 
we de cursus wellicht nog een keer.  

 

Jubileumweekend 22 en 23 april. 

De organisatie is rond. Het belooft een fantastisch 
weekend te worden. Twee ritten door een prachtige 
omgeving, een goed hotel met uitstekend eten en een 
top band voor de feestavond. Ga zo maar door…  De 
inschrijving is geopend. We hebben veel kamers, maar: 
op is op! Wacht niet te lang met inschrijven. Inschrijven 
voor één van de twee dagen kan ook.  

 

Exclusief Super SL-aanbod voor leden van bij de MBAC aangesloten clubs! 
 
SL Mercedes Revue is hét Nederlandse Mercedes-Benz lijfblad voor eigenaren en liefhebbers van het 
roemruchte merk. Boordevol reportages, uniek fotomateriaal en geschreven door Nederlandse 
Mercedes-Benz specialisten. In iedere uitgave van SL Mercedes Revue vindt u ook een flink aantal 

MB SLK Club Nederland  •  Kamer van Koophandel 55069096  •  www.mbslkclub.nl 

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bestellingen-mbslkclub/a-46635530/evenementen/za-28-januari-mbac-nieuwjaarsreceptie/%23description
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bestellingen-mbslkclub/a-46119755/evenementen/za-11-februari-2017-garmin-tomtom-cursus/
mailto:Communicatie@mbslkclub.nl
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bestellingen-mbslkclub/


 
NIEUWSBRIEF  
JANUARI 2017 

 

pagina’s met nieuws, reportages en foto’s van de MBAC en de bij deze stichting aangesloten 
Mercedes-clubs. 

Exclusief voor leden van Clubs aangesloten bij de MBAC is een abonnement nu extra voordelig. Lees 
nu een jaar lang (= 6 nummers) SL Mercedes Revue voor maar € 29,95 (gewone prijs € 39,–)!* Dat is 
bijna 25% korting en nog geen 5 euro per nummer!  Bovendien ontvangt u van de uitgever een mooi 
boek over ons merk Mercedes-Benz. 

* (Abonnementsprijs Nederland bij automatische incasso, andere landen op aanvraag via  
penningmeester@mbac.nl) 

Mis niets en neem nu een abonnement door het aanmeldingsformulier in te vullen via de volgende 
link: https://automobiel.mercedes-benz-clubs.com/sl-mercedes-revue/ 

 

Tot slot. 
We gaan er weer alles aan doen om ook 
van 2017 een succesvol MB SLK Club jaar 
te maken.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur MB SLK Club Nederland  

Rachel, Arnoud, Bert, Marcel en Pieter. 
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