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We leven nog!  
Ik heb even gewacht tot na 21 
december, maar voor zover ik 
kan beoordelen draait de wereld 
nog steeds door (al mag ie 
economisch gezien wel een 
beetje harder draaien..). 

 
De Maya-kalender. 

 
Contributie 
Onlangs is het clubblad bij u op 
de deurmat gevallen. Tom had 
zoveel kopij dat er 4 bonus-
pagina’s in zitten. Da’s toch een 
mooie afsluiter voor 2012? 
In het clubblad zat ook uw 
contributiefactuur. Mocht u nu 
denken ‘Contributiefactuur ???’, 
ga dan niet zoeken, maar start 
meteen ff uw telebankierpakket 
op en maak 40 euro over op ING 
rekening 6234522 ten gunste 
van de AACN onder vermelding 
van uw lidnummer.  
Dank u! 

 
 
Audi Magazine: voor 1 
januari aanmelden! 
Per Peschar, PR-Manager van 
Audi Nederland, berichtte ons 
onlangs over het Audi Magazine: 
“Om ook een goed beeld en 
overzicht te hebben van de 
huidige Audi-wereld, is het Audi 
Magazine een bron van 
inspiratie. Audi ziet de clubleden 
als ambassadeurs voor het merk 
en biedt u dan ook met veel 

plezier een kosteloos 
abonnement voor onbepaalde 
tijd aan. Het enige wat u 
daarvoor hoeft te doen, is het 
formulier in te vullen op 
www.audi-magazine.nl. Als u dat 
voor uiterlijk 1 januari 2013 doet, 
dan bent u vanaf 2013 verzekerd 
van het magazine dat nu al volop 
aandacht besteedt aan de Audi-
klassiekers van morgen.” 
 

Mooie 84’er Audi 80 SC 
Nico de Haas, PR-man van de 
DKW Club, tipte ons onlangs 
over een hele mooie Audi 80SC 
uit 1984 die te koop staat bij van 
Beynum. Weinig gelopen, dealer 
onderhouden en altijd binnen 
gestaan. Iets voor u?  

 
Audi 100 voor KIKA in 
Carbagerun … 
Ooit van de www.Carbagerun.nl 
gehoord? Dit is een rally voor 
auto’s met een dagwaarde van 
maximaal 500 euro. Een paar 
enthousiastelingen uit Groningen 
hebben zich onder de naam 
www.Springfear.com ingeschre-
ven met een Audi 100 2.8E 
Quattro Avant Automaat van 
1992. De keus viel op deze auto 
omdat de team-leden geen 
liefhebbers van sneeuwkettingen 
zijn… Voor een tientje kun je 
sponsor worden. De opbrengst 
gaat naar www.KIKA.nl 

 
 

Gezocht: foto’s Brussel! 
Voor het verslag van het 
fabrieksbezoek in Brussel 
zoeken we nog leuke foto’s. 
Staat uw geheugenkaart er vol 
mee? Graag mailen aan 
tc@audiclub.nl 

 

Inzage in RDW-gegevens 
nu ook online. 
Particulieren kunnen nu ook 
online hun eigen gegevens in het 
kentekenregister van de RDW 
inzien. Het gaat daarbij om per-
soons- en voertuiggegevens tot 
9 jaar terug. Inloggen doe je met 
je DIGID en betalen doe je via 
Ideal. Een overzicht kost €4.50 
 

Nieuwjaarsmeeting & 
veiling. 
Op 13 januari gaan we v.a. 10:30 
uur het nieuwe Audi-jaar inluiden 
bij www.HerbergDeLuchte.nl in 
Spankeren.  
Heeft u zich al aangemeld? 
Stuur svp een mailtje aan 
ec.lid1060@gmail.com Graag uw 
lidnummer en het aantal 
personen vermelden. 
 
Mocht u nog iets leuks ter veiling 
willen aanbieden, neem dat dan 
mee. Voor zover de tijd dat 
toelaat zullen we deze spullen 
voor u veilen. 
 

24 maart: op bezoek bij 
Jan Los Auto’s & EPS 
Op zondag 24 maart staat Jan 
Los in Dedemsvaart klaar met 
koffie. Als u daar alles bekeken 
heeft sturen we u op weg naar 
EPS. De route leidt langs een 
museum. Eenmaal in Kiel-
Windeweer kunt u o.a. de 
nieuwe showroom bekijken. De 
dag wordt afgesloten met een 
maaltijd. Nadere details volgen. 
Zie o.a. www.audiclub.nl 
 

Happy New Year! 
Het bestuur wenst u en uw 
familie een mooi kerstfeest en 
een voorspoedig 2013! 
 

Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij 
toerbeurt door de bestuursleden 
opgesteld.  
Deze nieuwsbrief is opgesteld 
door Roelf de Haan 


