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Beste clubleden,
We zijn weer begonnen aan een nieuw SLK Club-jaar. Volgens de regels mag het eigenlijk
niet meer maar namens het bestuur wil ik u een gelukkig en gezond 2015 wensen met veel
veilige en plezierige SLK-kilometers! We kunnen terugkijken op fantastische evenementen
in 2014 en de plannen voor 2015 zijn gemaakt! Op 22 november 2014 was het laatste
evenement gecombineerd met de ALV. De weergoden waren ons goed gezind want het dak
kon er weer vanaf! We hopen jullie allemaal op zaterdag 11 april 2015 te ontmoeten voor de
ALV en een prachtige Tulpenroute-rit in de Noordoostpolder! Vanuit Bant maken een we
rondje door de Noordoostpolder waar vanaf april tot begin mei de tulpenvelden vol in bloei
staan. Het werelderfgoed Schokland, Blokzijl met zijn authentieke haventje, de plaatsen
Nederland en Muggenbeet, Staphorst en Rouveen worden ook aangedaan. Het wordt weer
Samen Lekker Karren!
Met vriendelijke groet,
Rachel de Jong-Gosselink, secretaris

Terugblik op ALV en Posbank rit, 22 november 2014
We werden van harte welkom geheten op de
Stern locatie in Veenendaal. Een vergadering
tussen de SLK’s die stonden te glimmen.
Hoe bijzonder is dat!
Tijdens de ALV werd afscheid genomen van
Karin Oud als voorzitter. De nieuwe voorzitter
Arnoud Daan, penningmeester Edwin van ’t
Hof en lid van het bestuur voor de
portefeuille communicatie, Pieter Ludwig
werden geïnstalleerd.

Daarna was het tijd voor Samen Lekker
Karren!
Voordat het dak eraf ging, was er
gelegenheid om in de garage van Stern
uitleg en advies te krijgen over het poetsen.
Nu de winterperiode is aangebroken heeft
iedereen genoeg tips en adviezen gekregen
om op 11 april 2015 bij de opening van het
seizoen de SLK te laten glimmen!
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De rit was perfect verzorgd en iedereen kon
veilig de eindbestemming…. bereiken. Daar
kon gezellig nagepraat worden en voor
degenen die bleven dineren stond een
heerlijk buffet klaar. Het was een prachtig
evenement om het clubjaar 2014 mee af te
sluiten!

De Posbank Route was prachtig. Dan besef
je maar weer eens goed hoe mooi ons eigen
landje is! Er werd tijdens de rit volop
gefotografeerd want het was helder en
zonnig. Op onze Facebook pagina zijn de
diverse foto’s te bekijken.

Wat er in 2015 komen gaat!?

Op zaterdag 16 mei 2015 rijden we vanaf
Wolvega door landgoed “het Eese” voor een
deel door het Nationaal Park Drents-Friese
Wold. Bossen, heide, zandverstuivingen en
weilanden karakteriseren deze verrassende
rit waarin u Friesland ziet zoals als u het
nooit zou verwachten. Ooit lagen hier
uitgestrekte veengebieden. De vele hoofden zijkanalen herinneren nog aan de
turfwinning. Er is een tussenstop gepland in
Bakkeveen, de eindbestemming is in de
Veenhoop.
Helaas is de geplande meerdaagse rit op
13-14 juni 2015 in België-Duitsland
geannuleerd.
Er wordt gewerkt aan een vervangende
meerdaagse rit in het Zwarte Woud in
Duitsland met een bezoek aan het
Mercedes-Benz Museum en de fabriek in
Sindelfingen. We streven naar een lang
weekend (za, zo en ma) eind juni, begin juli
2015.
Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.
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Afhankelijk van de data voor de meerdaagse
rit wordt een puzzelrit in de Hoeksche Waard
georganiseerd. We denken aan een zaterdag
eind juli, begin augustus 2015.

Op zaterdag 29 augustus 2015 is een rit in
het grensgebied van Nederland-België
gepland. Startend bij hotel Van der Valk in
Nazareth rijden we door drie provincies,
Oost-, West- en Zeeuws Vlaanderen. Langs
de vele molens en kapellekes, door
Blankenberge en Knokke-Heist eindigen we
in Sluis bij brasserie “de Molen van Sluis”.

Op dit moment zijn we bezig met het
organiseren van een evenement voor
zondag 27 september 2015. Deze datum
was gereserveerd voor het jaarlijkse MBAC
evenement maar wordt een jaar
doorgeschoven. We plannen een
vervangend evenement in waarschijnlijk de
Achterhoek.
We sluiten het seizoen af met een ALV en
een evenement. Op dit moment denken we
aan zaterdag in het midden van oktober
2015 maar over dit evenement is nog niets
bekend. De informatie hiervoor volgt zo snel
mogelijk.

Hopelijk zien we elkaar op één van deze evenementen!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MB SLK Club Nederland
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