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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief: 

 Onze kerstkaart 

 2022 Dank voor jullie hulp. 

 Nieuwjaarsborrel 

 Contributie 2023 

 Evenementenkalender 2023 

 Vooraankondiging Meerdaags evenement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 was voor onze club weer een mooi jaar. We vierden een geslaagd 10 jarig jubileum, 

waarbij we onze voorzitter, die –bijna- 10 jaar aan het stuur van onze club staat, in het 

zonnetje hebben gezet door hem erelid te maken. We hadden dit jaar 8 evenementen. Zo 

gingen we bv. op avontuur in Tsjechië, reden we dwars door Rotterdam, reden we in Zuid 

Limburg de misschien wel mooiste rit uit de geschiedenis van de club.  En er was nog veel 

meer. Alle leden die ons daarbij hielpen: Dank! 
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Nieuwjaarsborrel. 

MBAC en MBCN organiseren samen met de aangesloten clubs op 28 januari weer een 

nieuwjaarsreceptie.  

Als MBSLKClub Nederland doen we natuurlijk mee. Je kunt je nu al aanmelden via onze 

< webwinkel. Lees hieronder de uitnodiging van de MBAC. Voor degenen die komen; let ook 

even op de parkeeraanwijzing. Aanmelden kan tot en met zondag 15 januari, zodat we op 16 

januari de lijst met deelnemers kunnen doorgeven. Hieronder de uitnodiging van MBAC.  

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

 2023 

In 2023 organiseren de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs 

Nederland (MBAC) samen met de aangesloten clubs en de Mercedes-

Benz Club Nederland (MBCN) weer een nieuwjaarsreceptie. 

 
De afgelopen twee jaren was het door de corona-epidemie niet mogelijk om een 

nieuwjaars- receptie te houden. Wij zijn blij dat het in 2023 weer mogelijk is 

om elkaar te ontmoeten en te toasten op een nieuw clubjaar. 

 

Op: Zaterdag 28 januari 2023 

van: 15:00 tot 17:00 uur 

bij: Hedin Automotive Nieuwegein (voorheen Stern Nieuwegein) 

aan de: Ringwade 2, 3439 LM NIEUWEGEIN 

Hedin Automotive stelt speciaal voor ons haar pand voor de receptie 

beschikbaar. Echter,  de receptie wordt georganiseerd door de MBAC, in 

samenwerking met de aangesloten clubs en de Mercedes-Benz Club Nederland 

(MBCN), hetgeen betekent dat Hedin Automotive geen verantwoording draagt 

voor dat wat u tijdens de receptie wordt aangeboden. 

U kunt zich tot uiterlijk maandag 16 januari 2023 aanmelden voor de 

nieuwjaarsreceptie. 

Aanmelden kan via uw eigen club  

https://bestellingen-mbslkclub.myonline.store/c-3118934/inschrijven-voor-evenementen-2023/
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Op vertoon van uw Mercedes-Benz ClubCard bij de ontvangsttafels, krijgt 

u toegang tot de receptie. 

Wij wensen u een hele gezellige nieuwjaarsreceptie. 

 
 

Bestuur MBAC 

 
 
 

 

LET OP! Er is op zaterdag 28 januari géén parkeerruimte beschikbaar op het 

terrein van Hedin Automotive zelf. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend 

beschikbaar voor klanten van Hedin Automotive. 

Daarom is er speciaal voor onze gasten parkeerruimte gereserveerd direct 
ACHTER het pand. 

Om de hoofdingang van het pand te bereiken hoeft u niet om te lopen maar 

kunt u te voet via de doorgang bij het pijltje ‘ingang’ het terrein van Hedin 

Automotive bereiken. 
 

Erkend door Daimler AG op 1 augustus 2007 onder MBN | Aangesloten bij de Fehac onder nummer 2007274 
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Contributie 2023 

We zijn blij dat verreweg de meeste leden hun contributie voor 2023 al hebben betaald. U 

nog niet? Het kan nog tot eind december. Betaal je op tijd dan ben je ook in 2023 verzekerd 

van de clubcard, de magazines en alle voordelen die het lidmaatschap biedt. Betalen kan 

< Hier 

Evenementenkalender 2023. 

Degenen die op de algemene ledenvergadering waren, en iedereen die regelmatig onze website 

bezoekt heeft natuurlijk de evenementenkalender voor 2023 al gezien. Voor degenen die hem 

gemist hebben. Reserveer nu alvast de data in je agenda voor de evenementen van 2023! Je 

vindt ze < Hier op de website.  

Vooraankondiging meerdaagse 

Zoals je in de evenementenkalender kunt zien rijden we tijdens het hemelvaarstweekend in 

Duitsland langs de Moezel. Voor de noodzakelijke reserveringen etc. etc. zetten we de webwinkel 

ergens in januari al open. Natuurlijk krijgt iedereen vooraf nog een uitnodiging in de mail. Houd 

die dus goed in de gaten als je mee wilt.  

https://bestellingen-mbslkclub.myonline.store/c-3118934/inschrijven-voor-evenementen-2023/
https://nsk.mercedes-benz-clubs.com/evenementenkalender/

