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Nieuwsbrief 5
Begin september, de vakanties zijn 
achter de rug, scholen weer 
begonnen. Zoals u van ons gewend 
bent een nieuwsbrief met leuke 
wetenswaardigheden, nieuws en 
aankondigingen over Audi en onze 
club. 

Een welkom aan 
ons 300e lid op 
Facebook
Na het 200e lid verwelkomt te hebben 
in nieuwsbrief 4 hebben we nu reeds 
lidnr 300e verwelkomt, Rense 
Nanninga had 3 september zijn 
nieuwe A4 gehaald en dacht, kom laat
ik me aanmelden op de faceboek- 
pagina van de Algemene Audi Club. 
Verrassing voor hem: hij is lidnr 300! 
Hij is verwend met ons mooie 
jubileumboek.
Nog niet bekend met onze 
Facebookpagina? 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/37992239
5398710/

Buitenlandreis 
Wolfsburg: Last 
minute mee?

Door (gelukkig goede  
werkgerelateerde) omstandigheden 
hebben we 2 afzeggingen binnen voor
de buitenlandreis naar Wolfsburg e.o. 
We hebben dus last minute plaats 
voor 2 personen. Wil je last minute 
toch nog mee? Stuur dan snel even 
een mailtje naar 
inschrijven@audiclub.nl  We zullen 
deze dagen een kijkje in de keuken 
nemen van een 2tal VW fabrieken, 
een bezoek brengen aan Autostadt en
natuurlijk is er tijd om ongedwongen 
te genieten van de omgeving, andere 
musea te bezoeken en uitgebreid te 
dineren.

Programma:

Woensdag 10 september: Woensdag 
10 september zullen we op eigen 
gelegenheid richting Wolfsburg rijden. 
De dag kunt u geheel naar eigen 
wens indelen. Inchecken in het hotel 
in Hildesheim kan vanaf 15:00 uur. Er 
ligt een openbare parkeergarage 
onder het hotel welke  te gebruiken is 
voor € 9,50 per 24 uur.

Donderdag 11 september: Na het 
ontbijt gaat de reis richting Wolfsburg. 
Van 10:30 tot 12:00 staat er een 
rondleiding door de VW fabriek 
gepland, waar de productie van een 
aantal VW modellen bekeken kan 
worden. De rest van de dag is vrij in te
delen, een bezoek aan Autostadt (op 
het terrein van VW Wolfsburg 
gelegen) en een bezoek aan het VW 
museum aan de Dieselstrasse 
behoren tot de mogelijkheden.

Vrijdag 12 september: Na een goed 
Duits ontbijt zal de karavaan richting 
Salzgitter trekken om daar 9:30 een 
rondleiding te starten door de VW 
fabriek waar de motoren gebouwd 
worden voor vele VW modellen. De 
rest van de dag is wederom vrij in te 
delen. ’s Avonds worden we verwacht 
in het hotel in Hildesheim voor een 
gezamenlijk diner.

Zaterdag 13 september: De 
hotelkamer staat tot 12:00 uur tot uw 
beschikking. De huis reis zal na het 
ontbijt weer op eigen gelegenheid zijn

Kosten: € 200,- p.p

Uitnodiging 
najaarsmeeting

De najaarsmeeting zal dit jaar plaats 
vinden in Boxtel waar we op 12 
oktober te gast zijn bij Classic Park 
Festivals.
Dit nieuwe initiatief van de familie Van
Dijke wordt groots opgezet rondom 
hun zeer gevarieerde museum en 
biedt plaatst aan enkele honderden 
bezoekers. Tijdens themadagen 
komen verscheidene merken en 
uitvoeringen aan bod, 12 oktober 
staat in het teken van Audi, DKW en 
NSU.

Een greep uit de activiteiten:

• Een showpaddock voor bijna 500

auto’s

• Een gratis professionele 

fotoshoot van u en uw voertuig

• Concours d’Elegance met een 

professionele jury

• Bezoek aan museum

• Bedrijvenstands en mogelijkheid 

voor particuliere verkoop

Er is een inpandig restaurant met 100 
zitplaatsen en een terras waar bij 
goed weer ook nog eens 100 
personen kunnen genieten van al het 
moois.

Datum: 12 oktober 2014

Festivaltijd: tussen 10.00 uur en 
16.00 uur

Adres: Classic Park Festivals, 
Koppenhoefstraat 14, 5283 VK Boxtel

Aanvullende informatie: via 
ec@audiclub.nl

Volledige informatie vindt u op de 
website van Classic Park Festivals, 
http://audi.classicparkfestivals.nl 
Aanmelden kan via 
http://audi.classicparkfestivals.nl/ticket
s.html hier vindt u ook uitleg over de 
verschillende tickets, prijzen en 
aanvang- en sluitingstijd. 

 

Gezocht: nieuwe 
voorzitter…..

Voor de allerleukste club van 
Nederland zoeken we een nieuwe 
voorzitter. 
De AACN is de enige club die zijn 
bestuursvergaderingen bij de 
bestuursleden thuis houdt dus wil jij 
de kookkunsten van ons eens 
uitproberen meldt je dan aan. 

Een uitgebreide vacature volgt in het 
eerstvolgende clubblad.



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)

Audi-100-Coupé-

Als voorzitter van de Audi 100 Coupé 
S afdeling heb ik de volgende 
mededeling: 
De 2015 meeting zal plaatsvinden in 
Zweden nabij Vaxjo/Ljungby ( 2 uur 
vanaf de brug bij Malmö)

Datum: 30 juli t/m 2 augustus

2016 – UK
2017 – Frankrijk
2018 – Nederland
2019 – Duitsland
2020 – Zwitserland
2021 – Zweden

Tijdens het treffen in Zwitserland heeft
Jean Collet, lid van de Franse club 
aangegeven het dashboardhout voor 
de 1971 en 1972 modellen opnieuw te
produceren, € 100.00 te bevragen bij 
pr@audiclub.nl

Op YouTube
Geregeld krijgen we tips van onze 
leden van gave filmpjes op YouTube.

Hieronder volgen enkele links.
Veel kijkplezier !!

http://www.youtube.com/watch?v
=C78Go1RcCwE
http://www.youtube.com/watch?v
=RxzE-9-ms1c

Colof  on
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt 
door de bestuursleden opgesteld. 
Deze nieuwsbrief is opgesteld door 
Trudie Maas


