Nieuwsbrief 1

Februari 2010

Beste leden / donateurs
We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen, het jaar 2010 is alweer in volle gang,
de feestdagen liggen achter ons en we kijken met zijn allen uit naar de start van het nieuwe
meetingseizoen. Nog maar enkele weken scheiden ons van het eerste door de SLCN
georganiseerde evenement, dit zal de SLCN Sleuteldag op zaterdag 13 maart zijn te Oss,
meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief. Met in april daaropvolgend de voorjaarswandeling
van Lincoln Club Nederland.
Ook is er een nieuw item aan de merchandise toegevoegd in de vorm van een parkeerschijf
met daarop het logo van Lincoln Club Nederland afgedrukt, een must have item voor iedere
Lincolnbezitter/liefhebber, uiteraard ook te gebruiken in uw daily driver.
Laat het seizoen maar snel van start gaan gepaard met schitterend voorjaarsweer,
daar zijn wij allen wel aan toe na een dergelijk lange koude winter.

De LCN-parkeerschijf is de
bekende blauwe schijf, die is
bedrukt met het LCN logo.
Deze parkeerkaart is een must
have item, en kunt u als lid
kopen voor € 1,50 per stuk.
De parkeerschijven zijn op de
evenementen bij de bestuursleden verkrijgbaar, en kunnen
ook besteld worden bij het
secretariaat voor € 2,00
inclusief verzendkosten.

Veel leesplezier toegewenst met het doornemen van deze eerste nieuwsbrief van 2010
die als vanouds weer prachtig is samengesteld door Ruben Rodenburg, chapeau!
Mocht u Neerlands wegen nog gaan verkennen in uw Lincoln, kijk uit en rij voorzichtig.

Stuur een mailtje naar
onderstaand email-adres
met uw naam en lidnummer,
en Yvonne zal u verder helpen!

Met vriendelijke groeten
Hans Bek (interim-voorzitter SLCN)

secretariaat@slcn.eu

SLCN Sleuteldag - 13 maart - Oss
Mocht je in de afgelopen winterperiode nog ergens niet aan toe zijn gekomen doordat je er geen
plek voor had, of het lijkt je wel interessant om een keer je Lincoln aan de onderkant te inspecteren op de brug, dan is daar op zaterdag 13 maart de gelegenheid voor. In clubverband komen
we samen bij Autoservice Bas Roos te Oss om elkaar een handje te helpen en van elkaar te leren
op technisch gebied tijdens de sleuteldag.
Vanaf 10:00 bent u welkom tot ongeveer 15:00. De lunch word verzorgd net als het drinken.
Koffieautomaat en toiletten hebben we ook tot onze beschikking. Vanwege veiligheidsredenen
willen wij u er op attenderen het meebrengen van kinderen en of huisdieren niet gewenst is en
onacceptabel kan worden ervaren door de garagehouder. Daarnaast is het deelnemen aan deze
dag geheel op eigen risico en is het niet mogelijk om de SLCN aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. We mogen van de eigenaar gebruik maken van de voorzieningen aldaar, dus ook de
twee vier-kolomsbruggen. In verband met veiligheid zullen we niet gebruik maken van de tweekolomsbrug. De garage bied plaats voor naar schatting 10 Lincolns, waarvan de helft binnen kan
staan. Verder kan er langs de straat nog geparkeerd worden.
Het is de bedoeling dat we die dag bezighouden met het verhelpen van kleine defecten en het
uitvoeren van kleine reparaties. Het meenemen van eigen gereedschap en onderdelen word
aangeraden. Het is van belang dat we van te voren weten hoeveel mensen er deel willen nemen
aan de sleuteldag en wat men wenst te doen / vervangen wil hebben, zodat we daar rekening
mee kunnen houden.
Tevens is het vervangen van olie mogelijk. Jeroen Sprangers kan olie en filters inkopen met wat
korting. De 2 mogelijkheden zijn;
Comma classic 20W50 incl filter; 30 euro
Comma 15W40 incl filter; 35 euro.
Als u hier interesse in heeft raad ik u aan om
minimaal een week van te voren hierover contact
op te nemen via onderstaand adres.
Wilt u deelnemen aan deze dag, geef u dan op via
onderstaand e-mailadres met daarbij uw naam,
lidnummer, aantal personen en wat u wenst te doen.
Opgeven kan tot en met 6 Maart:

jeroensprangers@slcn.eu

Adresgegevens:

Autoservice Bas Roos
Vechtstraat 18a
5347 KP Oss

SLCN Wandeling
Graag willen wij jullie ook uitnodigen om zondag
11 april aanwezig te zijn bij de geplande voorjaarswandeling. Net als vorig jaar is dit een mooie
gelegenheid om andere leden te leren kennen.
Dit jaar doen we dat bij de Pyramide van Austerlitz, na een kop koffie is er een gezamenlijke
wandeling. Natuurlijk kan je ook je eigen plan
trekken en op het terras blijven zitten of op de
parkeerplaats blijven hangen om de Lincoln’s te
aanschouwen.
Voor specifieke informatie raden we u aan om de
website in de gaten te houden, zodat u niet voor
onaangename verassingen komt te staan.
We hopen net als vorig jaar op een behoorlijke
opkomst en een gezellige middag!

Let op!

Alle data en meetings zijn onder voorbehoud.
We raden u aan om van te voren de website
te raadplegen: www.slcn.eu
Voor vragen betreffende de evenementen kunt u
contact opnemen met het bestuur van de SLCN,
of leden van de evenementencommissie.

Evenementen
Agenda

“Nieuwjaarsborrel Nieuwegein 9 Januari”
Ondanks de verkondiging van een
heus weeralarm, met barre weersomstandigheden, sneeuwjacht,
sneeuwduinen, fileleed en andere
narigheid in het vooruitzicht, hebben we met een behoorlijke opkomst een uiterst gezellige dag
gehad in Nieuwegein!

Voor menig Lincoln liefhebber, is
het ondenkbaar om hun trots op 4
wielen in deze tijd van het jaar uit
de stalling te halen om vervolgens
door de pekel, sneeuw en ijs naar
een Nieuwjaarsborrel te rijden.

De ‘die hard’ van deze dag was
toch wel Marcel Dankers die met
zijn ’76 Mark IV Cartier vanuit
Maassluis naar Nieuwegein is
gekomen!

Bij aankomst kregen we zoals gebruikelijk een klein presentje en 2
consumptiebonnen. Deze bonnen
gingen vooral op aan koffie en
warme chocolademelk gezien de
weersomstandigheden.
Net als vorig jaar na een lange tijd
elkaar niet gesproken te hebben
is er voor velen een hoop bij te
praten. Op de valreep wensen we
elkaar het beste voor het nieu-

2010

Lincoln Club Nederland heeft de
volgende evenementen gepland
die u in uw aganda kunt zetten:

we jaar. Na wat kopjes koffie en
sterke verhalen werd het tijd voor
het gooien van wat strikes. Deze
werden dan ook wel gegooid,
maar dat was dan, in mijn geval,
meer geluk dan wijsheid. Maar
daar ging het niet om. We hebben
een leuke dag gehad en we kijken
uit naar wat het meetingseizoen
van 2010 ons brengt.

13 maart:
Sleuteldag in Oss
Zondag 11 april:
Wandeling
Een goed moment om elkaar
beter te leren kennen, verzamelen bij de Pyramide van
Austerlitz, na een kop koffie een
gezamenlijke wandeling.
Zaterdag 1 mei:
1e “Big Lincoln Meeting”
van het seizoen
De rondrit zal plaatsvinden in
de Krimpenerwaard, traditiegetrouw sluiten we ’s middags aan
bij de “Saturday Night Cruise”
van The Cruise Brothers in
Den Haag.

Namens bestuur bedank ik de
leden voor hun aanwezigheid, en
hopen we ook de mensen die door
wat voor reden dan ook niet aanwezig konden zijn op de komende
evenementen (wel) weer te zien!

Weekend 26/27 juni:
Kampeerweekend
Toegankelijk voor iedere
Lincoln eigenaar / liefhebber.
Zondag 25 juli:
Fotorondrit
We verzamelen bij tankplaats
Bem, in de buurt van Utrecht,
daarna rijden we naar Bunnik, alwaar de Heuvelrugroute
aanvangt. De rit is ongeveer 90
km, en halverwege stoppen we
voor een pitstop. De route zal
ook weer in Bunnik eindigen.
21 of 22 augustus
Jaarlijkse ledendag
25 of 26 september
“Lincoln meets…..?”
Alleen het bestuur zal weten,
wie we gaan ontmoeten, een
soort verrassingsmeet dus.

SLCN Contact Informatie
Website: www.slcn.eu
Forum:
www.slcn.eu/forum
Hans Bek
Voorzitter SLCN / forumbeheerder
Email:
voorzitter@slcn.eu
Email:
forumadmin@slcn.eu
Yvonne Sanstra
Secretariaat / Penningmeester SLCN
Email:
secretariaat@slcn.eu
Ruben Rodenburg
Algemeen bestuurslid SLCN
Email:
rubenrodenburg@slcn.eu
Jeroen Sprangers
Algemeen bestuurslid SLCN /
Lid Evenementencommissie
Email:
jeroensprangers@slcn.eu

Drie hele dagen lang vind de Bremen Classic Motorshow
plaats in de Messe Bremen. Dit evenement is de 8e
op rij waarin klassieke auto’s en motorfietsen centraal
zullen staan. Naast exposities worden er ook auto’s
verkocht en zijn er workshops en onderdelenmarkten.
Wil je hier op één of meer dagen bij zijn, dan kan je
eenmalig korting krijgen op de entreekaarten door de
kortingsbon hiernaast uit te knippen en in te vullen.
Voor meer informatie over dit evenement kunt u op de
website terecht: www.classicmotorshow.de
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MESSE BREMEN
www.classicmotorshow.de · Info + 49 (0) 180 555 837 42

GUTSCHEIN
Name
Vorname

Ruben Daalmeijer
Algemeen bestuurslid SLCN /
Lid Evenementencommissie
Email:
rubendaalmeijer@slcn.eu

Straße

Jeroen Güsdorff
Lid Evenementencommissie
Email:
j.gusdorff@concepts.nl

E-Mail

Martin Bonte
Webmaster / Fotograaf SLCN
Email:
m.bonte@slcn.eu
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Hinweis: Gutschein hat nur vollständig und lesbar ausgefüllt
Gültigkeit! Die Adressen werden nicht an Dritte weitergegeben.
Bei Abgabe an der Tageskasse erhalten Sie Ihre ermäßigte
Eintrittskarte (gültig für 1 Person).

Veranstalter:

