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Beste leden / donateurs
Dit jaar is er traditiegetrouw weer een SLCN Kampeerweekend, dit weekend zal dit jaar
wederom gehouden worden te Drimmelen, niet alleen vanwege de rustige camping maar ook
vanwege de prachtige omgeving alwaar er weer een rondrit gehouden zal worden.
Meer informatie hierover vindt u op de website en het forum van de SLCN en in deze
nieuwsbrief. Uiteraard hopen wij u ook dit jaar weer te verwelkomen, er zijn al heel wat
aanmeldingen dus het evenement mag bij voorbaat al geslaagd worden genoemd.
Leest u ook het verhaal achter de mannen van “Het Limoplan”, een prachtig initiatief voor het
goede doel. Tevens vragen wij uw medewerking om foto’s en filmmateriaal op te sturen naar
Lincoln Club Nederland die betrekking hebben tot de Big Lincoln Meet van 1 mei jongstleden,
het bestuur is voornemens een leuke dvd samen te stellen die daarna gratis verspreid zal
worden onder de deelnemers van deze rondrit.
Veel leesplezier toegewenst en mocht u Neerlands wegen nog gaan verkennen in uw Lincoln,
kijk uit en rij voorzichtig.
Met vriendelijke groeten
Hans Bek (interim-voorzitter SLCN)

Nieuwe Leden LCN
Mei/Juni 2010

Het secretariaat van Lincoln
Club Nederland heeft afgelopen
maanden weer nieuwe leden in
mogen schrijven.
Het bestuur van de LCN wil bij
deze de onderstaande leden van
harte welkom heten en veel
plezier wensen bij de club!
Koos van Starkenburg
- 1965 Continental Convertible
Frits Grethe
- 1978 Mark V
Perry Sluijs
- 1977 Mark V
Eric van Willegen
- 1979 Town Car
Theodorus Rentmeester
- 1974 Mark IV
Ook lid / donateur worden van de
Stichting Lincoln Club Nederland?
Dat kan al vanaf 22,50 per jaar.
Tevens is het bestuur van de LCN
op zoek naar sponsors!

secretariaat@slcn.eu

26 Juni, Rondrit Biesbosch
Het bestuur van Lincoln Club Nederland nodigt u uit om aan
deze prachtige rondrit deel te nemen tijdens het kampeerweekend. Als u geen behoefte heeft om te kamperen bent
u van harte welkom om alleen de rondrit mee te rijden, en
eventueel te BBQ’en! Tijdens de rit zal er voor frisdrank
gezord worden. Dit houdt wel in dat er kosten aan zijn
verbonden en dat u zich van te voren op moet geven bij het
secretariaat van de LCN.
Wilt u alsnog deelnemen aan het hele kampeerweekend?
Dan kunt u op de volgende pagina aanvullende informatie
vinden. We kunnen niet meer garanderen dat de hutten nog
beschikbaar zullen zijn voor volgend weekend, maar voor
tentplaatsen is het geen probleem.
Vorig jaar was het een succes, en daarom zullen we het dit
jaar weer een mooi weekend van maken. In tegenstelling tot
vorig jaar zullen we vrijdagavond al neerstrijken op Camping
Marina te Drimmelen.
De route die we zullen rijden is ongeveer 110 kilomter lang,
met uiteraard minimaal 1 tussenstop.
Voor meer informatie zie flyer hiernaast.

2e SLCN-Kampeerweekend		

26 & 27 Juni 2010

Na het grote succes van vorig jaar, houd de SLCN dit jaar wederom een
kampeerweekend. Zoals jullie al hebben kunnen zien in onze agenda staat
dit voor het weekend van 26 en 27 juni op de planning.
Dit weekend zal weer worden gehouden op Camping Biesbosch Marina te
Drimmelen. Vanaf deze locatie zal op de zaterdag ook een rondrit worden
gereden.In tegenstelling tot vorig jaar zal het weekend op vrijdagavond
aanvangen.
Mensen kunnen verzamelen vanaf 18:00u op de camping.
Wel moet iedereen zelf voor zijn eigen avondeten zorgen deze avond.
Er is eventueel een restaurant op de camping.
Voor de mensen die willen blijven slapen dit weekend zijn er zowel
tentplaatsen als hutten te huur. De laatste zijn er niet zoveel dus OP=OP.
De planning voor deze dagen:
Vrijdag
18:00u - Verzamelen, inruimen, bijkletsen
Zaterdag
11:00u - 12:00u Ontbijten
12:00u - 17:00u Route rijden en onderweg foto’s maken
18:00u - 23:00u Eten en Avondprogramma
Zondag
10:00u 11:00u 12:00u 13:30u -

11:00u Ontbijten
12:00u Opruimen
13:30u Nakletsen
Vertrek

Voor de mensen die alleen de route mee willen rijden,

Het kostenplaatje:
Alleen rit meerijden en BBQ’en: € 23,50
BBQ, drinken, toegang camping, eten onderweg
Alleen rit meerijden: € 5,Drinken, eten onderweg
Alleen BBQ: € 18,50
BBQ, drinken, toegang camping
Algemene kosten voor mensen die blijven slapen (2 nachten):
€ 30,- BBQ, drinken, toeristenbelasting, ontbijt zaterdag,
ontbijt zondag, middageten zaterdag
Kamperen met tent: € 15,- p.p. + € 30,- p.p.
2 nachten, algemene kosten slapers
Kamperen in kleine hut (geen eigen badkamer en keuken):
€ 90,- + € 30,- p.p.
2 nachten incl schoonmaak, algemene kosten slapers p.p.
(max 4 personen in 1 hut)
Kamperen in grote hut (eigen badkamer en keuken):
€ 200,- + € 30,- p.p.
2 nachten incl schoonmaak, algemene kosten slapers p.p.
(max 6 personen in 1 hut)
Extra voor de huisjes, optioneel:
Er kan linnengoed besteld worden voor 7,50 euro p.p.
Overig verplicht
Per “gezin” moet er 20 euro borg betaald worden voor de
toegangssleutel welke ook toegang tot het sanitair geeft.
Dit geld krijgt iedereen terug bij het inleveren van deze sleutel
bij vertrek.
Uw reservering kan doorgegeven worden aan Yvonne Sanstra:

secretariaat@slcn.eu

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn dan graag even contact leggen met Jeroen Sprangers:
jeroensprangers@slcn.eu
Bij het maken van een reservering zal informatie worden toegestuurd waar het bedrag naar overgemaakt dient te worden.
We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke opkomst zodat wij er weer een zeer gezellig weekend van kunnen maken!
Met vriendelijke groeten,
het gehele bestuur van Lincoln Club Nederland!

“Het LIMOPLAN”

Met een Lincoln Limousine door Europa!

Foto’s & video’s
gevraagd!
Wij zijn op zoek naar goede
kwaliteit foto’s en filmmateriaal
van de Big Lincoln Meeting van
zaterdag 1 mei 2010.
De bedoeling is om van dit
materiaal iets moois te creëren
voor op de website, bij v
oldoende aanlevering willen wij
dit tevens op een dvd zetten
en dit GRATIS aan de mensen
die deze dag mogelijk hebben
gemaakt aanbieden ter
herinnering.

De mannen achter het verhaal…
Wij zijn vijf Brabantse mannen die inmiddels
bijna twintig jaar bevriend zijn. En zoals bij
zoveel goede vriendschappen, hebben óók
wij onder het genot van een biertje de meest
’stoere’ verhalen opgehangen. Eén daarvan
bestond uit de gedachte over hoe geweldig
het zou zijn om met ‘onze eigen limo’ naar
Salou (Spanje) te gaan. Tja, we waren zestien
en een biertje had destijds nogal veel impact
op onze fantasie!
Hoewel, de meeste fantasieën worden nooit
werkelijkheid, maar dit idiote plan is bij ons
blijven broeien. “Het zou wel fantastisch zijn
als we dat echt gaan doen!”
In 2008, acht jaar na de geboorte van het
idee, hebben we dan eindelijk de stoute
schoenen aangetrokken en besloten ‘het plan
echt uit te voeren’. Met een maandelijkse
bijdrage spaarden we gestaag een mooi
bedrag bij elkaar om een tweedehands
limousine te kopen en de vele kilometers naar
het Zuiden van Spanje te kunnen betalen.
Inmiddels is het 2010 en zijn we zover.
Met de zoektocht naar en aanschaf van een
limousine is de voorpret al volop begonnen.
De komende tijd staat in het teken van het
opknappen van de limo, zodat hij de
geschatte 4.000 kilometers zonder (al te veel)
kleerscheuren gaat overleven!
De route is, ten opzichte van tien jaar geleden,
enigszins aangepast, maar dat mag de pret
zeker niet drukken! Sterker nog, we hebben
er nog veel meer zin in dan toen!
Daarbij willen we het nuttigen met het
aangename verenigen en hebben samen
bedacht een goed doel te koppelen aan onze
bijzondere reis. Immers, ons wens gaat in
vervulling en we hopen dat daarmee ook de
wens van anderen in vervulling kan gaan.
Kijk snel op onze website bij KiKa en
Sponsors en help ons om hen te helpen!
Meld je aan op onze Mailinglijst, zodat je altijd
van het laatste nieuws op de hoogte wordt
gehouden. Veel leesplezier op de site en
beleef samen met ons een trip die we nooit
gaan vergeten!

w w w . l i m o p l a n . n l

Met het doorgaan van het Limoplan is een
lang gekoesterde wens voor ons in vervulling
gegaan. Een wens zoals zoveel mensen die
ongetwijfeld hebben. Alleen is helaas niet
elke wens te laten vervullen; zo zijn er veel
kinderen (ongeneeslijk) ziek door de ziekte
kanker. Een wens op minder pijn en een
hogere kans op genezing is dan soms het
hoogst haalbare. En daar willen wij graag aan
bijdragen!

Met ongeduld wachten wij uw
foto’s (en filmmateriaal)
tegemoet zodat er iets moois
kan worden gecreëerd, bij
voorbaat dank voor uw
aandacht en medewerking.
Het adres (link) waar u kunt
uploaden kunt u terugvinden
in eerdere mailings. Heeft u
deze gemist? vraag het op bij
Hans Bek (voorzitter LCN) en
u krijgt de upload link in de
retour mail.
voorzitter@slcn.eu

Voor de reis hebben we gezamenlijk een
budget van € 10.000,00 bij elkaar gespaard
voor de limousine, brandstof, verzekering,
overnachtingen en eten en drinken.
Elke euro die we aan het einde van de reis
overhouden, willen we schenken aan KiKa op
Giro 8118. Daarvoor zijn we op zoek naar
sponsoren die sommige kosten tijdens de reis
goedkoper of kosteloos willen aanbieden.

Daarnaast willen wij u er op
attanderen dat de foto’s van
de clubfotograaf op de website
staan.
Neem even een kijkje of uw
Lincoln ook op de foto staat
of als u er niet bij was 1 mei,
dan moet u even kijken wat u
gemist heeft!

Ons doel is voor elke kilometer één euro over
te maken. Help ons tijdens onze 4.000
kilometer lange reis en steun KiKa!
De plaatsen die we in twaalf dagen gaan
bezoeken zijn:
-

Parijs 		
Biarritz 		
Barcelona
Monaco 		
Genève 		

(Frankrijk)
(Frankrijk)
(Spanje)
(Monaco)
(Zwitserland)

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

		
Het bestuur van de Lincoln Club Nederland
wenst de jongens veel succes toe met deze
avontuurlijke trip en wil via deze weg een
oproep doen aan de leden van de LCN om het
Limoplan te helpen door bijvoorbeeld reserve
onderderdelen te doneren voor deze 1993
Lincoln Town Car. Tips en advies is natuurlijk
ook welkom. De Limo vertrekt 26 Juni 2010
dus wees snel!
Voor meer informatie en foto’s over dit
initiatief, of wilt u in contact komen met de
initiatiefnemers van het Limoplan kunt u de
webstite raadplegen.

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
Ruben Daalmeijer
Algemeen bestuurslid SLCN /
Lid Evenementencommissie
Email:
rubendaalmeijer@slcn.eu
Jeroen Güsdorff
Lid Evenementencommissie
Email:
j.gusdorff@concepts.nl
Martin Bonte
Webmaster / Fotograaf SLCN
Email:
m.bonte@slcn.eu

