
 

 

  

 

  

   

 

 

   

 

AACN Nieuwsbrief 2015-4 
   

Zomer editie 

nieuwsbrief: 

 

Met hoog zomer in Nederland 

editie nr.4 van onze 

nieuwsbrief. Vakantietijd en 

een beetje kommer en kwel 

qua nieuws maar toch een 

paar leuke items om met u te 

delen. De eerst volgende 

evenementen, een feestje bij 

de buren en o.a. een hele 

mooie historische Audi 

vondst. 

 

   

 

 

Evenementen: 

 

Beste leden, Graag nodigen 

wij jullie uit om 30 augustus 

2015 mee te rijden in onze 

toertocht. De route is 

aangeleverd door Victor de 

Vor. 

We starten bij de Linielanding 

in Nieuwegein bij Hajé  ( aan 

de A27) en  de rit voert ons 

door het gebied van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

langs de Lek richting 

Audi's gezocht: 

 

De firma Hoogenboom wil 

graag met u in contact 

komen. 

Op 1 oktober 1935 is het 80 

jaar geleden dat dhr. Piet 

Hoogenboom het bedrijf Auto 

Hoogenboom 

startte. 

Nu 80 jaar later bestaat het 

bedrijf nog steeds. 

 

Voor het aankleden van dit 

jubileum zijn wij op zoek naar 

80 oldtimers/youngtimers van 

de door ons gevoerde 

merken. 

Interesse om mee te doen 

met uw 

Audi oldtimer neem dan 

contact op met dhr. Richard 

van Eck 

richard.van.eck 

@autohoogenboom.nl  

 

 
 

 

 

Collega club bestaat 25 

jaar: 

 

Zondag 5 juli viert de Audi Sport 

Club Nederland haar 25 jarig 

bestaan met een sportieve 

meeting op het circuit van Assen. 

voor meer informatie zie: 

https://facebook.com/audisportclu

b.nl 

   

 

 

Historische Audi vonst: 

 

Onlangs werd op een van de 

Duitse autoverkoop sites een 

Audi aangeboden voor 

€ 10.000.000. t.w. een  

Auto Union Type C 1937. 

Deze sportwagen is onlangs 

bij toeval gevonden en was 

op bevel van Vasily Stalin 

(Stalin's zoon) destijds 

meegenomen naar de Sovjet-

Unie. In deze sportwagen zou 

Hitler hebben gezeten en in 

1951 beval Stalin om alle 

auto's waarin Hitler gezeten 

had  te vernietigen. Deze 

sportwagen die op 

wonderbaarlijke wijze gered 



 

Amerongen en dan terug via 

de Utrechtse Heuvelrug.  Echt 

een mooi gebied met 

onderweg ook allerlei leuke 

bezienswaardigheden. 

Opgeven kan tot uiterlijk 23 

augustus 2015 via de 

inschrijfmogelijkheid op de 

website. 

 

   

 

 
 

 

 

Ledenwerf actie 

succes: 

 

Zoals velen van u wel hebben 

gezien hebben wij op Audi 

Tradition 2015 een 

ledenwerf actie gehouden. Dit 

is een naar onze mening een 

succes geworden met maar 

lieftst 9 nieuwe leden. In het 

komende clubblad kunt u 

lezen wie dit allemaal zijn en 

met welke Audi's. 

 

   

 

 
 

  

 

Prettige vakantie 

gewenst: 

 

Het bestuur en overige 

collega 's wensen u die 

komende weken op vakantie 

gaan een prettige vakantie en 

een goede reis. 

   

  

 

is, was in 1953 neergelaten in 

een kuil in een schuur en de 

bodem bedekt met vloerdelen 

met daarop aarde. 

  

Сarburateurs, 

luchtcompressor, radiator 

werden ontmanteld en 

bewerkt met een 

beschermende laag van olie 

en in doeken gewikkeld en in 

een doos. De sportwagen 

was perfect verpakt en 

afgedekt met een dekzeil en 

hierdoor is de sportwagen 

ondergronds 65 jaar perfect 

bewaard gebleven 

 

   

 

 
 

 

 

Colofon 

De nieuwsbrief wordt bij 

toerbeurt door de 

bestuursleden opgesteld. 

Deze nieuwsbrief is opgesteld 

door Gert-Jan Lenderink. 
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