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Oktober 2009

Beste leden/donateurs
Het is alweer oktober, de feestdagen staan binnenkort voor de deur en het bestuur
is alweer druk bezig de planning voor volgend jaar samen te stellen.
Het seizoen is zo’n beetje ten einde, veel van jullie zullen de Lincoln ergens stallen,
beschermd tegen regen, wind, sneeuw, hagel en nog veel meer ongure weertypes
om in het voorjaar uw dierbare bezit weer tevoorschijn te halen.
Elders in deze nieuwsbrief zult u een verwijzing naar ons forum vinden alwaar wij in de sectie
Polls regelmatig uw mening zullen vragen zodat het bestuur de te organiseren activiteiten zo
goed mogelijk op uw wensen cq voorkeuren af kan stemmen.
Eén van de zéér geslaagde evenementen dit jaar was het Kampeerweekend in Drimmelen,
iets nieuws voor ons maar gezien de goede opkomst en de positieve reacties, beslist voor
herhaling vatbaar.
Helaas zijn er niet altijd alleen maar positieve dingen te melden, door persoonlijke
omstandigheden heeft Jan Veraart zijn positie als voorzitter beschikbaar gesteld, iets wat de
overige bestuursleden betreuren, zeker gezien Jan zijn staat van dienst, vanaf deze plek
bedanken wij hem dan ook voor zijn inzet en bewezen diensten. Jan, het ga je goed!
Voorlopig neemt ondergetekende zijn taken waar in de functie van interim-voorzitter, te zijner
tijd neemt het bestuur een beslissing over de definitieve aanstelling van een nieuwe voorzitter.
Ik wens u veel plezier met het doornemen van deze nieuwsbrief en mocht u Neerlands wegen
nog gaan verkennen in uw Lincoln, kijk uit en rij voorzichtig.
Met vriendelijke groeten
Hans Bek
interim-voorzitter SLCN
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Evenementen 2009

Heeft u al een thirt, polo
of bomberjack met de
LCN opdruk? Op de website kunt u deze bestellen,
net als bijvoorbeeld een
‘member of’ raamsticker
voor op de achterruit.
Kijk op de websiter om de
opties en prijzen te zien.

Zoals ieder jaar luiden we met de LCN het nieuwe jaar in door
middel van een nieuwjaarsborrel. Dit jaar vond het plaats bij
Chandra Bowling en Partycentrum te Nieuwegein. Bij aankomst
kregen we een klein presentje en consumtiebonnen. Naast het
nuttigen van een bakje koffie of een broodje en bijpraten met
de leden in het sfeervolle bowlingcentrum, was er ook de
mogelijkheid om een bowlingbal over de baan te jagen.
Van de zes bowlingbanen die de club gereserveerd had,
welke die middag omgetoverd waren tot discobowlingbanen,
werd gretig gebruik gemaakt. De één kan bowlen als de
beste en de ander wat minder... Maar dat maakt niet uit want als je het maar naar je zin hebt!
Een flinke groep van het totaal aantal leden lieten hun gezicht zien die dag.
Ondanks de winterse weersvoorspellingen van die zaterdag, kwam een handje vol leden zelfs
met hun Lincoln

Tevens is het mogelijk
om te adverteren op de
website van de LCN. Voor
een bijdrage per jaar ten
gunste van de club kunt u
een banner van uw bedrijf
plaatsen. Uiteraard zijn
donaties ook welkom!
Kijk op www.slcn.eu voor
de mogelijkheden wat
betreft adventeren en
neem contact op met het
bestuur.

Na enkele maanden van kou en nattigheid kwam het voorjaar er weer aan, wat het begin
betekent van het ‘meeting seizoen’. De LCN besloot om met een kennismakings evenement
aan te vangen in de vorm van een wandeling over de “De Loonse en Drunense Heide”.
Het was goed weer en het beloofde een mooie dag te worden. We verzamelden bij een
herberg, die gelegen is aan de rand van het wandelgebied, en waar bij aankomst op het
parkeeerterrein al flink wat Lincolns geparkeerd stonden!
Na het bijpraten en motorkaphangen werd het tijd om het
terras op te zoeken waar de leden een bakje koffie aangeboden
kregen. Na een hoop interessante conversaties besloten we te
gaan doen waar we voor waren gekomen, namelijk de wandeling
door het duinachtige en bosrijke gebied. Een deel van de leden
bleef gezellig op het terras zitten en een deel bij de Lincolns
op het parkeerterrein. Gelukkig waren genoeg leden zo sportief
om mee te lopen. De hond ging van de riem en de kinderen
konden los! Duidelijk is geworden dat niet iedereen een even
goede conditie heeft, maar gelukkig zijn we weer als één groep
aangekomen op het terras waar we de middag weer afsloten.
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Lincoln Club Nederland
heeft een eigen forum
waar liefhebbers van het
merk Lincoln informatie
uitwisselen en elkaar op
de hoogte houden van
verschillende onderwerpen
die met de club en Lincoln
in zijn algemeen te maken
hebben.
Maak eenvoudig en gratis
een account aan op het
forum en blijf op de hoogte
van nieuwtjes binnen de
club en volg projecten die
uitgevoerd worden door de
forum members:

Ook word er uitgebreid op
aankomende
evenmenten in gegaan.
Door het stellen van vragen
en plaatsen van foto’s blijf
je overal van op de hoogte.
Vooral in de wat rustigere
wintermaanden is het leuk
om via het forum toch met
de club en Lincoln in zijn
algemeen bezig te zijn.

Het bestuur van de SLCN
heeft resent nog een poll
geplaatst omtrend het
clubweekend voor 2010.
Uw mening word op prijs
gesteld en breng dus uw
voorkeur uit door middel
van stemmen. Zo weet het
bestuur wat de voorkeur
heeft voor de leden om zo
evenementen nog
geslaagder te maken.
Heeft u zelf een interessante poll, dan bent u vrij
om die te plaatsen!

Contact Informatie
Website: www.slcn.eu
Forum: www.slcn.eu/forum

Hans Bek

Voorzitter SLCN / forumbeheerder
Email:
voorzitter@slcn.eu
Email:
forumadmin@slcn.eu

Ruben Rodenburg

Algemeen bestuurslid
Email:
rubenrodenburg@slcn.eu

Traditie getrouw zou het evenement van de maand mei weer
aansluiten op één van de grootste maandelijks terugkerende
amerikanen meetings genaamd ‘Saturday Night Cruise’ van de
Cruise Brothers in Den Haag. Dit jaar verzamelden we bij de
sluizen van Willemstad om vervolgens een rondrit te houden
door Zeeland en over de Zuidhollandse eilanden, die werd
verzorgd door Jan Veraart. Met een flinke stoet Lincolns in een
diversiteit aan kleuren en modellen, reden we door het
uitgestrekte landschap. Vers groene omgeving en Fluitenkruid
was beeldbepalend voor deze omgeving in die tijd van het jaar.
Mede door een pechgeval vertrokken we later dan gepland
en arriveerde ook later op de locatie voor de tussenstop.
Op locatie, Hellevoetsluis, sloten nog wat leden zich aan bij de stoet nadat we even de benen
hebben gestrekt. De zelfgemaakte cake van Cindy werd gretig geconsumeerd en ook de voorraad dorstlessers slonk aanzienlijk. Door de uitloop moesten we wat haast maken om nog
op tijd in Den Haag aan te komen, en vertrokken we daarom weer vlot richting Spijkenisse,
Maasland en uiteindelijk Den Haag. Bij aankomst op het meeting terrein van de Cruise Brothers
was er speciaal voor de LCN een gedeelde afgezet om onze Lincolns uit te stallen. Zoals elke
maand is er in Den Haag genoeg te zien aan blinkende amerikanen, motoren,
standjes en live muziek geheel in stijl.
De maand Juni brak weer aan het was weer tijd voor een
rondrit. Dit keer in de omgeving Eindhoven met aanvang in
Oirschot. Op een binnenplaats aan de rand van het dorp werd
er verzameld. Gezien het weer was er een bescheiden opkomst,
die werd gedomineerd door Mark IV en V’s. De Kempenroute
leidde ons door een prachtige omgeving, met de tussenstop op
een terras in een plaatsje waarvan we de naam zijn vergeten...
Hier hebben we genoten van een overheerlijke hamburger,
zo groot dat er een spies doorheen gestoken zat om de boel bij
elkaar te houden! We hebben het droog gehouden totdat we na
de tussenstop weer verder reden, toen viel er wat lichte regen.
Bij de eindstop besloot een groepje van vier Lincolns nog een
extra route eraan te plakken. De auto’s waren immers toch al nat.
Sinds Juli heeft de LCN er een nieuwe traditie bij, namelijk het
kampeerweekend! En we mogen wel zeggen, dat het eerste
weekend zéér geslaagd was. Zaterdag 4 juli was het
verzamelen op camping Biesbosch Marina in Drimmelen.
Het weer was schitterend en met 2 tenten, 3 huisjes en 1 hut,
mogen we ook niet klagen over de opkomst. Nadat alle
verblijven ingericht waren, en iedereen elkaar had begroet,
begonnen we aan de rondrit. Deze voerde langs allerlei mooie
plaatsjes in de Biesbosch en een klein stukje door het land van
Heusden en Altena, met een tussenstop op een heerlijk terras
in de Biesbosch. Bij het kasteel van Dussen, hebben we een
fotoshoot gehouden. Onze hoffotograaf Martin, heeft alle auto’s
op een heel mooie manier op de gevoelige plaat vastgelegd. Daarna met een rustig gangetje
terug naar de camping, waar inmiddels nog een aantalbezoekers was gearriveerd, om deel
te nemen aan de barbeque. We hebben genoten van heerlijk vlees, smakelijke salades en
smeuïge sauzen. De avond verliep héél gezellig en de tijd vloog voorbij. Zondag ochtend
kropen we weer uit de tent en de huisjes, een ontbijtje volgde en met een tevreden gevoel
hebben we in de middag de camping weer netjes achter gelaten.
Na de vakantie periode werd het al gauw eind augustus. Tijd voor de jaarlijkse ledendag,
vorig jaar in Maassluis, dit jaar bij de Proeftuin in Boskoop.
Een speciaal gereserveerd terrein met daarnaast een buiten en
binnenterras met bediening, gelegen tussen honderden soorten
planten een bomen, bood plaats voor de ‘stalen expositie’ .
Het één na het andere lid kwam het terrein op rijden van de
Proeftuin. We kregen consumptie bonnen en een speciaal
lunchpakketje. Erg leuk gedaan! De gids arriveerde en vertelde
vol enthousiasme over allerlei soorten planten en de
geschiedenis ervan. Erg interessant om te horen! Een deel van
de leden bleef op het terras naast de geparkeerde Lincolns
zitten, en een ander deel was vooral in en om de Lincolns te
vinden. Aan het eind van de middag verlieten we het mooie
Boskoop weer. Volgend jaar weer een andere locatie!
September breekt aan, en natuurlijk staat er nog een meeting op de agenda. Of toch niet?!
Helaas door onduidelijkheid over de datum, en een planningprobleem heeft spijtig genoeg het
bestuur moeten besluiten om het laatste evenement niet door te laten gaan. De club staat nog
in de kinderschoenen en leert hiervan. Wij, het bestuur van de SLCN, stellen uw begrip hiervoor op prijs. Het bestuur van de SLCN bedankt alle leden voor hun deelname aan de evenementen en hoopt in 2010 leden te leren kennen die we in voorgaande jaren nog niet (zo vaak)
op de evenementen hebben gezien. Na het lezen van dit verslag en het zien van de foto’s op
de website, hopen we dat u gemotiveerd bent geraakt om deel te nemen aan onze activiteiten.
Met vriendelijk groet,
Het bestuur van de SLCN

2

