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Nieuwsbrief 3 
Begin mei, dus zoals u van ons gewend 
bent een nieuwsbrief met leuke 
wetenswaardigheden, nieuws en 
aankondigingen over Audi en onze 
club. Pak uw agenda, want er staan 
ook weer enkele nieuwe data van 
evenementen aangekondigd. 
 

Audiclub op 
Facebook 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
Audiclub steeds meer de digitale 
snelweg betreedt. Het nieuwe 
website project is in volle gang, de 
digitale nieuwsbrief bent u nu aan het 
lezen en al sinds enige tijd is de 
Audiclub vertegenwoordigd op 
Facebook. De sociale media worden 
een steeds belangrijker medium voor 
de club en daarom hebben we 
gemeend een beheerder te zoeken 
voor de Facebook pagina van de club. 
Deze beheerder is gevonden, en hij 
draagt de naam Willem Sloterwijk. 
Willem is beheerder van meerdere 
Facebookgroepen, dus hij is geknipt 
voor deze functie. Hij laat er geen gras 
over groeien, en de Facebookpagina 
heeft al een flinke make-over gehad. 
Ga zelf eens een kijkje nemen, en like 
de pagina om alle nieuwtjes en 
evenementen als eerste te lezen. Het 
adres van onze facebookpagina is 
www.facebook.com/groups/379922395
398710/ 
 

 
 
 

18 mei: AACN 
jaarvergadering  
Verkiezingen 2

e
 kamer, Europees 

parlement een belangrijk moment om 
uw stem te laten horen. 
Doe dit ook voor uw club en laat uw 
stem en wensen horen. De 
evenementencommissie nodigt u graag 
uit voor de jaarvergadering van de 
Algemene Audi Club Nederland op 
zondag 18 mei. 
 
DAF-museum Eindhoven 
Deze jaarvergadering wordt gehouden 
in het DAF museum in Eindhoven. Na 
de ontvangst met koffie en gebak 
tussen 10.00 en 10.30 wordt de 
vergadering gehouden.  Die begint om 
10.30 stipt.  Hierna volgt een 
gezamenlijke lunch waarbij we gezellig 
kunnen bijpraten. 
Na de lunch krijgen we een rondleiding 
door het museum. Deze rondleiding 
wordt verzorgd door een gids. 
Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen wordt de groep hiervoor 
eventueel in tweeën gedeeld. 
In het museum is de hele geschiedenis 
van DAF te bewonderen en er staan 
echt hele zeldzame stukken bij. Het 
museum is ook voor kinderen erg leuk. 
 
Vanwege de kosten zijn we wel 
genoodzaakt een eigen bijdrage te 
vragen. Deze is 15 euro per persoon. 
Na aanmelding sturen we je een 
bevestiging en de informatie waar je 
betaling naar toe kan. 
Alle drankjes na de lunch zullen voor 
eigen rekening zijn.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 9 mei op 
inschrijven@audiclub.nl 
 

 
 
Het adres van het museum is: 
DAF Museum 
Tongelresestraat 27 
5613 DA Eindhoven 
In de buurt is voldoende 
parkeergelegenheid. 
We hopen jullie allemaal te zien!  
 
                                                       
 
 
 
 

Uitnodiging koffie-
klets en toertocht  
op zondag 6 juli  

 
 
De evenementencommissie nodigt u uit 
deel te nemen aan de koffieklets en 
toertocht welke zijn start en finish heeft 
in Plasmolen.  
Dit gehucht is onderdeel van de 
noordelijkste gemeente van Limburg, 
slechts 12 km onder Nijmegen, en 
grenst zowel aan Gelderland als aan 
Noord Brabant. 
Grand Cafe “De Malle Jan” zal haar 
deuren voor ons geopend hebben 
vanaf 10.30 en verwelkomt u 
met een kop koffie en een stuk 
appelgebak of vlaai op kosten van de 
club. Volgende consumpties zijn 
voor eigen rekening. 
De toertocht zal ons door, voor velen 
onverwacht, heuvelachtige en 
verrassende landschappen 
voeren en eindigt eveneens bij “De 
Malle Jan”. 
 
Inschrijven kan via 
inschrijven@audiclub.nl 
De inschrijftermijn verstrijkt 30 juni. 
 
Het start/finish adres is: 
Grand Cafe “De Malle Jan” 
Mulderhofweg 3 
6586 AG te Plasmolen 
Er ligt een ruime parkeerplaats voor de 
deur! 
 

 

De zomer komt er 
aan… 

 
 
 



 

 

 

21 September: 
Audi type 44 
meeting - 5e editie 

 

Zondag 21 september 2014 
Net als voorgaande jaren, gratis, 
gezellig en ongedwongen elkaars 
Audi’s bekijken en weer wat bijpraten. 
Er is een wegrestaurant en een Mac 
Donalds voor de inwendige mens. 
(consumpties en maaltijden zijn voor 
eigen rekening). 
Voor meer informatie en foto’s van 
voorgaande jaren www.typ44.nl 
 
Waar, wanneer, hoe laat en hoe? 
• Tijdstip: Van 11.00 uur tot +/- 16.00 
uur) 
• Locatie: Parkeerplaats Goudreinet 
Barneveld 
• Adres: Zelderseweg 63 3784 LN 
Terschuur 
• Vlak langs snelweg A1/E30 
Amersfoort- Apeldoorn (afrit 15) 

 

Tot ziens op de 21 september !!  

Audi terug in de 
rallysport? 
Is deze Audi S1 voor de rally cross een 
voorbode van de terugkeer van Audi op 
het WRC rally podium? 

 

 

 

Buitenlandreis 
Wolfsburg:  
nog 6 plaatsen 
beschikbaar! 
De evenementencommissie nodigt u 
hierbij uit voor de AACN buitenlandreis 
van woensdag 10 tot zaterdag 13 
september naar de VW fabrieken in 
Wolfsburg en omstreken. 

Laat uw kans niet voorbij gaan. Voor 
informatie of inschrijven mail 
inschrijven@audiclub.nl of bel met 
Eddy Sloterwijk op 0513-499848 (na 
19:00 uur) 

Te koop:             
Audi 80 quattro ’83 
In ons volgende clubblad kunt u lezen 
hoe mij een origineel Nederlandse Audi 
80 Quattro van bouwjaar 1983 te koop 
werd aangeboden. 
De Audi 80 Quattro is de 1

e
 sedan die 

Audi op de markt bracht met Quattro 
aandrijving. 
 
Interesse in deze toch unieke Audi 80 
Quattro hij is nog te koop met zijn 
werelds klinkende 5 cilinder en denkt u 
net als ik deze mag niet verloren gaan. 
Neem dan contact op met 
gj.lenderink@kpnmail.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Gert- Jan 
Lenderink 


