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Nieuwsbrief: 
2012 is nog maar net begonnen, maar 
de AACN is al aan haar 2

e
 nieuwsbrief 

toe. GEEN vervanger van het clubblad, 
wel een aanvulling. We willen u als 
AACN-lid vaker informeren over actuele 
ontwikkelingen. De komende maanden 
staan er een aantal interessante 
evenementen op stapel, waar we u 
middels deze digitale nieuwsbrief graag 
nogmaals op attenderen. 
 

E-mailadressen:  
We kunnen u alleen mailen als we uw 
e-mailadres kennen. Dus geef 
wijzigingen svp omgaand door aan 
ledenadministratie@audiclub.nl. En 
kent u een clublid dat deze brief niet 
heeft ontvangen? Stuur deze brief dan 
svp aan hem of haar door! 
 

Website: 

Het bestuur is samen met onze web-
master, Peter de Jong, bezig om de 
inhoud van Audiclub.nl sneller aan te 
passen en dus actueler te maken. 
Verder hebben we plannen om 
Audiclub.nl meer te gaan gebruiken 
voor o.a. het bijhouden van uw gege-
vens zodat u makkelijker wijzigingen 
door kunt geven en voorkeuren ken-
baar kunt maken. Wordt hard aan 
gewerkt en details volgen! 
 

Vacature bestuurslid 
Onze huidige penningmeester Pieter 
Varekamp is bezig met een studie, en 
dit vraagt veel tijd. Reden voor hem om 
zich voor de komende Algemene 
Ledenvergadering niet herkiesbaar te 
stellen. We zijn dus op zoek naar een 
nieuw bestuurslid, bij voorkeur een 
penningmeester in spé. Als u zich 
geroepen voelt voor deze 
bestuursfunctie, neem dan even 
contact op met één van de huidige 
bestuursleden. 
 

Aanmelden voor 
evenementen. 
De evenementencommissie wil graag 
aantrekkelijke evenementen 
organiseren. Om dat goed te kunnen 
doen moet je weten op hoeveel 
man/vrouw we moeten rekenen. We 
vragen u daarom voortaan om vooraf 
per e-mail even te laten weten dat u 
komt met … personen. Dan kunnen we 
zorgen voor de juiste hoeveelheden 
champagne, koffie en gebak zonder 
een aanslag op de clubkas te plegen 
omdat er teveel besteld is.  
DUS GRAAG AANMELDEN! 
 
 

4 maart 2012: 
Jaarvergadering! 
Op zondag 4 maart zal de AACN haar 
jaarlijkse ledenvergadering houden. Dit 
jaar zijn we te gast bij Pure party & 
events te Bergen op zoom. U bent 
vanaf 10:30 welkom aan de 
Antwerpsestraatweg 470, waar koffie 
en gebak voor u klaar staan. Na de 
vergadering is het mogelijk om van het 
luxe lunch buffet gebruik te maken. 
Voor het buffet wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van €14,50 p.p.   
Graag AANMELDEN VOOR 25 
FEBRUARI bij ec.lid1060@gmail.com 
 

24 maart 2012: ACI 
sleuteldag! 
De sleuteldag 2012 wordt op zaterdag 
24 maart georganiseerd bij Van den 
Udenhout te Eindhoven. De aanvang is 
om 10.30 en de dag eindigt om 16.00 
Inschrijven is gewenst om inzicht te 
krijgen in de catering en de 
werkplaatsindeling. 
Stuur hiervoor een e-mail naar 
aacn1058@gmail.com met als 
onderwerp “ACI sleuteldag 2012”. 
Vermeld in de e-mail alstublieft uw 
naam, club, lidnummer, aantal 
personen en welke klus het betreft als u 
een klus wil doen. Als u gebruik wil 
maken van een brug, dit ook even 
vermelden alstublieft. 
Inchrijven per post kan ook, stuur uw 
aanmelding op naar:  
Pascal Crutzen 
Rozenstraat 4 
6101 NB  Echt 
Adresgegevens Van den Udenhout: 
Van den Udenhout  
Wekkerstraat 53 
5652 AN Eindhoven 

 
17 t/m 20 mei 2012: 31e 
Int. Audi 100 Coupé S 
Treffen Biddinghuizen! 
Tijdens het Hemelvaartweekend van 17 
tot en met 20 mei 2012 zal het 31e Audi 
100 Coupé S Treffen georganiseerd 
worden door de afdeling Coupe S van 
de AACN. 
Dit treffen is toegankelijk voor iedereen 
die Audi een warm hart toedraagt en 
graag eens met Audifanaten uit de rest 
van Europa van gedachten wil wisselen 
over hun gezamenlijke passie. Dit 
treffen wordt georganiseerd op het 
terrein van FlevOnice en Dorhout Mees 
in Biddinghuizen. Bij Flevo on Ice is 
onze thuisbasis met de camping en het 
restaurant, hier zal het treffen 
gehouden worden. Bij het naastgelegen 
Dorhout Mees hebben we het hotel 
gereserveerd. 

We verwachten Audi rijders van de Audi 
100 Coupe S Clubs uit Zweden, 
Engeland, Zwitserland, Frankrijk en 
Duitsland. Vanuit Frankrijk zullen er ook 
een groot aantal moderne Audi’s 
komen, zij hebben net als wij een 
Algemene Audi Club. Kijk voor het 
complete programma en aanmelden op 
de website. 

 
19 mei 2012: Circuitdag!  
In 2012 zal de circuitdag weer 
georganiseerd worden. Deze circuitdag 
valt samen met het int. Audi 100 Coupé 
S treffen waardoor we dit jaar een zeer 
internationaal gezelschap mogen 
verwelkomen. Natuurlijk bent u ook 
welkom als u niet mee doet met het 
volledige programma van het Audi 100 
Coupé S treffen.  
Er zal een huurauto klaar staan als u 
met de competitie mee wilt doen, maar 
u bent natuurlijk ook van harte welkom 
met een eigen auto op de baan. ’s 
Middags zullen de traditionele Coupé S 
spelen gespeeld worden op het circuit. 
De dag duurt van 10:00 ~ 17:00 
Adres: 
Midland Circuit Lelystad 
Talingweg 89 
8218NX Lelystad 
 

19 oktober 2012: 
Fabrieksbezoek Brussel! 
Sinds 2010 wordt in Brussel de Audi A1 
gebouwd en Audi biedt sinds kort de 
mogelijkheid om de productie lijn te 
bekijken. Gedurende 2 uur krijgt u de 
kans om eens een kijkje te nemen 
achter de schermen van de Audi A1 
productie. Uw bezoek zal een 
onvergetelijke ervaring zijn! 
 Als u mee wil, wacht dan niet te lang 
met aanmelden. Er is plaats voor 30 
personen, en vol = vol  
Wat: Productie toer Audi A1  
Waar: Audi Brussel 
Wanneer: Vrijdag 19 okt  10:30 – 12:30 
Taal: Nederlands 
’s middags zijn we te gast bij D’ieteren 
Gallery. In dit museum staat een schat 
aan autohistorie, met de nadruk op 
Auto Union. Tijdens een 1,5 uur 
durende rondleiding van een gids zullen 
we al dit moois kunnen aanschouwen 
Aanmelden kan bij Eddy Sloterwijk op 
tc@audiclub.nl of telefonisch op 0513-
499848 (’s avonds na 19:00) Geef 
hierbij ook even aan of een 
overnachting gewenst is of niet. 
 

Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld.  
Deze nieuwsbrief is opgesteld door 
Eddy Sloterwijk 


