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Nieuwsbrief nr.

2015 
Nr 6, alweer de laatste nieuwsbrief van 2015.

De dagen worden korter, natter en donkerder en we 

gaan alweer richting de feestdagen. Time flies when 

you are having fun ! 

  

 

   

Old- en youngtimers 

winterklaar?
Nog een paar weken dan is het weer 1 

december! Vergeet niet uw Audi tijdig klaar te 

maken voor de 3 maanden verplichte stilstand. 

Antivries, deurrubbers etc.

Voor onze rijdende Audi’s is het natuurlijk weer 
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AACN 

EVENEMENTEN

 

 

Nieuwjaarsmeeting 2016 

(17-1-2016)

De eerste meeting in 

2016. Natuurlijk inclusief 

een toast en de 

traditionele veiling.

 

Audi 100 Co

Treffen 2016 5 t/m 8

2016 

De officiële uitnodiging 

zal begin 2016 

gepubliceerd worden. 

Houd de website in de 

gaten! 

 

Lustrumvier

Bekijk deze email in uw browser  

 

AACN 

EVENEMENTEN 

Nieuwjaarsmeeting 2016 

2016) 

De eerste meeting in 

2016. Natuurlijk inclusief 

een toast en de 

traditionele veiling. 

Audi 100 Coupe S 

Treffen 2016 5 t/m 8-5-

 

De officiële uitnodiging 

zal begin 2016 

gepubliceerd worden. 

Houd de website in de 

 

Lustrumviering 30 jaar 



 

winterbanden tijd. 

   

 

 

   

Open vacatures 

1. Voorzitter 

2. PR 

3. Evenementencommissie 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. Egid heeft beloofd het 1 jaar Ad Interim te 

doen maar neemt bij de Ledenvergadering begin 

2016 afscheid. Zie jij deze functie als een mooie 

uitdaging? Stuur dan even een mailtje naar 

voorzitter@audiclub.nl 

 

Daarnaast stopt Trudie Maas met ingang van 2016 

met de PR, ook deze functie staat dus open. Iets 

voor jou? mail even naar voorzitter@audiclub.nl 

  

En als laatste zoeken we versterking voor de 

Evenementen Commissie. 

Heb je zin om ook evenementen te organiseren ? 

neem dan contact op met Pascal Crutzen  

ec@audiclub.nl 

Mocht je interesse hebben om zitting te nemen in 

het  leukste bestuur van Nederland dan horen we dit 

 

AACN (25-6-2016) 

Op 25 juni zal het 30 

jarig bestaan van onze 

club gevierd worden bij 

Geofort te Herwijnen. De 

volledige informatie en 

inschrijfmogelijkheid 

volgen binnenkort. 

 

   

 

 

 

 

  



 

graag van je. 

 

 

   

 

R8 Club Dubai 
In Dubai is de Audi R 8 Club opgericht 

www.facebook.com/audir8clubuae 

 

De moeite waard om eens een kijkje te nemen op 

hun facebook pagina en even lekker weg te 

zwijmelen bij het zien van al die fantastische foto’s. 

Ik stem voor – we gaan een meeting doen samen 

 

   

 

 

   

25 juni 2016: 30 jaar 

AACN Lustrum 



 

midden Nederland 
Onze club bestaat 30 jaar en dat gaat gevierd 

worden! Het wordt een dag met een toertocht en 

een feestelijke BBQ als avondprogramma. 

Onze club bestaat 30 jaar en dat gaat gevierd 

worden! Het wordt een dag met een toertocht en 

een feestelijke BBQ als avondprogramma. 

Kijk even op www.audiclub.nl/evenementen voor dit 

en alle andere komende evenementen 

   

 

 

   

Audiclub op 

Facebook 
Onze eigen Facebook pagina doet het ook 

buitengewoon goed! 

971 volgers hebben we op 5 November 2015. 

Wat zou het gaaf zijn om de 1000 aan te tikken! 

Door het grote aantal volgers worden de berichten 

ook constant ververst, super leuk om te volgen. Heb 

je nog geen Facebook dan mist je echt wat!  

Klik op onze Facebookpagina om mee te praten! 

   

 

 



 

   

 

5-8 mei 2016 35e 

Audi 100 Coupé S 

treffen 
Coventry, UK. 

De bakermat van Jaguar, Armstrong, Alvis, 

Hillman, Chrysler, Triumph, Singer, Humber, 

Lanchester en Rover. 

Het treffen zal plaatsvinden bij de Broadstreet 

Rugby & Football Club. 

Kamers & Camping zijn daar voorhanden. Hotels op 

5 minuten. 

Midlands Air Museum, Jaguar Heritage Centre er is 

genoeg te zien. 

De officiële uitnodiging volgt rond januari 2016. 

www.transport-museum.com 

www.broadstreet-rugby.co.uk 

www.midlandairmuseum.co.uk 
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