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Het seizoen is voorbij en we kunnen weer terugkijken op een jaar met geslaagde
evenementen. Onze laatste evenement was ‘LCN goes Overijssel’ en is georganiseerd door
Matthijs Wanink, die een prachtige route uitzette rond de sallandse heuvelrug in Overijssel.
Geweldig dat er leden zijn die hun steentje willen bijdragen in het uitstippelen van routes om
zo het bestuur te ontlasten. Een kort verslag met foto’s volgt in deze nieuwsbrief.
De winter komt er aan dus ook de bijbehorende projecten, zo zijn er weer leden die hun
Lincoln de schuur in slepen en er lekker op los gaan om hem op te knappen. Op ons forum
kun je de projecten volgen en eventueel de eigenaren een handje helpen door het geven van
tips en adviezen. Kortom, het forum is ideaal om in de winter aan je trekken te komen.
Ook wil ik u via deze mede delen dat Sjaak Visser zich in gaat zetten voor de club en
afgelopen maand is aangesteld als aspirant bestuurslid van de stichting.
We zien Sjaak als een betrokken lid, met de motivatie om er komende periode voor te gaan!
Uiteraard staan er voor 2011 weer diverse evenementen op de agenda. We trappen zoals
gewoonlijk weer af met de nieuwjaarsborrel. Dit zal dit jaar plaatsvinden op zondag 9 januari
in Bergambacht. Op deze locatie hebben we de bowlingbanen tot onze beschikking en is er
gelegenheid voor een hapje en een drankje.
De uitnodiging zal halverwege December verstuurd worden.
Graag tot ziens op de nieuwjaarsborrel en alvast fijne dagen toegewenst!

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!
Ben van der Biezen
- 1984 Continental
Gerrit van Uijthoven
- 1977 Mark V
Matthijs Wanink
- 1977 Mark V
Bjorn Roovers
- 1979 Mark V
Remco de Laat
- 1978 Mark V
Alfons Cannaerts
- 1978 Mark V
Pieter-Otto Stoelinga
- 1973 Mark IV

Met vriendelijke groeten

Jur de Jong
- 1997 Town Car Jack Nicklaus

Ruben Rodenburg (voorzitter SLCN)

Alwin Kuipers
- 1977 Continental

Ingezonden brief:

modelauto’s te koop

Geachte Dames/Heren
Omdat ik het zelf niet kon vinden, heeft de Mercury Club Nederland mij
aan uw adres geholpen. Wat is het geval? Al sinds heel lang bouw en
verzamel ik 1:25 modellen van o.a. Amerikaanse auto’s uit de jaren
‘50, ‘60 en ‘70. Momenteel ben ik bezig de collectie wat “uit te dunnen”
Zodoende schrijf ik clubs en eigenaren aan, die zo’n auto in het echt
hebben; om misschien iets over te kunnen doen.
Er is ook één Lincoln bij, de ‘68 Continental, de laatste van een reeks
1:25 promo’s (promotional model cars) die sinds ‘58 ieder jaar
verschenen. De kleur is rozig/oranje, op de foto iets donkerder, en
uitgevoerd in “cycolac”, een erg mooie stootvaste, hoogglanzende
kunststof, die niet kan kromtrekken of verkleuren.
Het model is nog als nieuw.
Het chroom is ook nog als nieuw; alleen de puntjes van de bumpers,
daar schemert het oranje iets doorheen.
De vraag is: Is er in uw club iemand die deze auto in het echt heeft,
en het model graag zou overnemen? Of zijn er in uw club mensen, die
1:25 verzamelen? Zou het eventueel mogelijk zijn, in uw club-orgaan
een berichtje te plaatsen, tegen een kleine vergoeding?
Het secretariaat heeft een brief
ontvangen van een model-auto
verzamelaar.
Deze man wil zijn verzameling
uitdunnen en dus wat auto’s
wegdoen, waaronder een rode
‘68 Lincoln! (zie foto’s)
Heeft u interesse in de
modelauto’s, stuur dan een
email naar:

secretariaat@slcn.eu
Yvonne zal u in contact
brengen met de eigenaar.

Omdat de kopieermachine wat in de war was, kwamen er van sommige
foto’s wat tevéél uit. Daarom stuur ik er zomaar nog een paar extra
mee; wie weet hebben sommige leden ook nog andere auto’s in bezit.
(Er zijn Mustang’s, Cadillac’s Camaro’s Corvette’s, Imperial’s Chrysler’s
Dodge’s etc. etc. etc.) + jaren ‘30 Fordjes.
De laatste decennia zijn de promo’s nogal zeldzaam geworden, dus niet
goedkoop, maar alleszins de moeite waard.
Mocht er iemand interesse hebben, hoor ik dat graag.
Dank voor uw eventuele reacties,
Met vriendelijke groeten,
T.G. van Bendegem

Henk Reynders
- 1974 Town Car
Maarten Vroomen
- 1976 Mark IV
Dick Meijboom
- 1968 Mark III
Giedus Sebrechts
- 1979 Mark V Bill Blass
Jeroen van Heesch
- 1974 Mark IV
Koen van Ooteghem
- 1979 Mark V
John Kroon
- 1997 Continental

“SLCN goes Overijssel” - September 2010

Lincoln winterprojecten!
Verschillende leden van de LCN
nemen komende periode hun lincoln
onder handen. Dit is interessant om te
volgen en daarom hieronder een greep
uit de projecten die op het forum te
volgen zijn!

www.slcn.eu/forum

Jeroen - 1974 Lincoln Mark IV

Zaterdag 25 september was het tijd voor
alweer de laatste rondrit van 2010. Dit
keer deden we de provincie Overijssel
aan. Matthijs Wanink verzorgde deze
dag!

Tijdens de tussenstop ging het helaas
regenen, en gek genoeg toen we weer
gingen rijden werd het weer droog!
Overall was het prima weer, zeker toen
we ‘smiddags op ons eindadres kwamen.

We verzamelden in het dorpje
Lemelerveld... nooit van gehoord, maar
het heeft in ieder geval een prima cafe.
Hier stond koffie klaar en waren we in de
gelegenheid om bij te praten.
Opvallend was het grote aantal nieuwe
leden die deze dag aanwezig waren! Altijd leuk om nieuwe gezichten te zien.

Het was wat vroeg om al aan tafel te
schuiven, maar een lekkere warme
maaltijd gaat er altijd in.

Gijs - 1972 Lincoln Mark IV

Zoals altijd komt er aan zo’n dag een
eind, en voor de meesten was het nog
een aardig stuk rijden. Zeker voor het
echtpaar uit Belgie!
Deelnemers bedankt voor jullie aanwezigheid. Volgend jaar zullen we weer
andere uithoeken aandoen om op die
manier zo veel mogelijk van Nederland
te zien.

Na het afvinken van de aanwezige leden
vormden we met een 11-tal lincolns een
aardig treintje! Matthijs reed uiteraard
voorop en wij lieten ons verassen door
wat ons voorbij ging.. of beter gezegd,
waar wij aan voorbij gingen!

Deze Mark IV krijgt onder andere een
nieuwe paint job, en nieuw vinyl dak.

Lijkt het je net als Matthijs leuk om
een keer een rondrit uit te stippelen
in jouw omgeving of ergens waar we
absoluut geweest moeten zijn? Laat het
dan weten, want er valt nog genoeg te
organiseren komende jaren.

Deze Mark IV heeft een volledige
motorrevisie gekregen, en momenteel
wordt er de laatste hand aan gelegd.
Tom - 1964 Continental

Tot ziens op de nieuwjaarsborrel!

Het meest indrukwekkende van de rit
was het stuk door Salland. Een verademend uitzicht over een heuvelachtig
landschap. Van de remmen werd met
afdalen dan ook dankbaar gebruik van
gemaakt.

Deze ‘barn find’ komt langzaam tot
leven na diverse ingrepen, motorisch
en cosmetisch.
Arno - 1977 Town Car

SLCN Evenementen AGENDA 2011
zondag
zaterdag
zaterdag
za & zondag
zaterdag
zondag

9 januari
16 april
7 mei
25/26 juni
27 augustus
25 september

CONTACT
Lincoln Club Nederland
Website: www.slcn.eu
Forum:
www.slcn.eu/forum

Nieuwjaarsborrel
Sleutelmeeting
1e Big Lincoln Meeting
Clubweekend Limburg
SLCN Ledendag
2e Big Lincoln Meeting

Deze Town Car wordt verlaagd, deels
geshaved en vervolgens gespoten.

Ruben Rodenburg
Voorzitter SLCN
Email:
voorzitter@slcn.eu

Sjaak Visser
Algemeen bestuurslid SLCN
Email:
sjaakvisser@slcn.eu

Hans Bek
Forumbeheerder SLCN
Email:
forumadmin@slcn.eu

Yvonne Sanstra
Secretariaat / Penningmeester SLCN
Email:
secretariaat@slcn.eu

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

Martin Bonte
Webmaster / Fotograaf SLCN
Email:
m.bonte@slcn.eu

