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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief: 

 Wat een jaar was 2021 

 Contributie 2022 

 Website, planning evenementen in 2022 

 In 2022 bestaat onze club 10 jaar.  

We wensen u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022. 

Bestuur van de MB SLK Club, 

Irma, Arnoud, Marcel, Iwan en Pieter 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een jaar was 2021! 

Ondanks het “C” virus wisten we 7 mooie evenementen te organiseren. Bovendien vierden we 

25 jaar SLK. Dat begon met een kleurrijk evenement in de Noord Oost polder. Voor alle leden 

is er een SLK tas met daarin o.a. een boekje over de SLK. Voor wie de tas nog niet heeft:  

Wat in het vat zit…  Onder andere met deze tas geven we uitvoering aan ons streven om een 

bijdrage aan duurzaamheid te leveren. Geen plastic flesjes met water en plastic pennen meer. 

Met de (duurzame) tas nodigen we jullie uit zelf benodigde zaken van huis mee te nemen.  

Contributie 2022; Het gaat hard 

Verheugend om te melden. Het grootste deel van onze leden heeft inmiddels de contributie 

voor 2022 betaald.  Heb je nog niet betaald? Doe dat dan snel, dan wordt je niet lastiggevallen 

met aanmaningen etc, bovendien scheelt het onze penningmeester straks weer een hoop werk.  

Website, planning evenementen in 2022 

Sommige leden kijken regelmatig op onze website, andere nooit. Voor die laatste groep: wat 

je mist zijn bijvoorbeeld interessante advertenties, en bijvoorbeeld ook alle routeboeken tot en 

met 2021 in PDF met de bijbehorende gpx bestanden. Allemaal te downloaden onder het kopje 

vereniging. Voor wie geinteresseerd is in de SLK staan er onder documentatiearchief heel veel 
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testen, verslagen en andere artikelen. Verder vind je al een planning van de evenementen voor 

2022. Kun je die vast in je agenda zetten. 

In 2022 bestaat onze club 10 jaar.  

We vieren 10 jaar MB SLK Club met een jubileumweekend. (20,21 en 22 mei 2022). Dat lijkt 

nog ver weg, maar we zijn al volop bezig met de organisatie ervan. Het uitgangspunt van de 

club is dat we zoveel mogelijk leden in de gelegenheid willen stellen om er bij te zijn. In 

verband met de reserveringen bij het hotel kon je je al opgeven sinds 27 november, en kan 

dat nog steeds tot 25 januari. Binnen een week hadden we al 56 deelnemers voor de 

voorovernachting met diner. Heel erg leuk al die belangstelling. Mogelijk gaat dat wel tot een 

aanpassing in het programma leiden. Een uitgeserveerd menu lukt tot maximaal 70 personen. 

Zouden er zich meer opgeven dan moeten we ook voor de vrijdag naar een buffet, en zitten 

we niet in het restaurant, maar krijgen we een zaaltje.  

Wat betreft de overnachtingen: Vooralsnog lijken we voor zowel de vrijdag als voor de zaterdag 

over voldoende kamers te kunnen beschikken. Maar er is er een maximum aantal deelnemers 

(en auto’s) wat we aan kunnen. Weet je nu al dat je er bij wilt zijn, wacht dan niet te lang 

met boeken.   

 


