
  

 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

Beste Clubleden, 

Inmiddels is de herfst in volle gang en hebben we al vele mooie evenementen achter de rug. 
Misschien is het jullie opgevallen dat wij als bestuursleden vaak aanwezig zijn op deze evenementen. 
Ook  zullen wij op diverse evenementen aanwezig zijn  met onze partytent. Jullie zijn daar welkom 
voor de aankoop van kleding, vlaggen en stickers. Natuurlijk hopen wij dat jullie ons ook weten te 
vinden voor vragen, opmerkingen of gewoon een gezellig  ( Unimog ) praatje. Op het strandtreffen  
IJmuiden zullen wij weer aanwezig zijn met onze partytent. 

Het jaar is nog niet voorbij en er zijn nog diverse evenementen in aantocht. In het bijzonder het 
strandtreffen in IJmuiden georganiseerd door David Koks. Natuurlijk mogen we de jaarlijkse 
snerttocht georganiseerd door Chris en Sjef niet vergeten met zijn Brabantse gezelligheid. Ook dit 
jaar organiseren we weer een filmavond. Verdere informatie hierover vinden jullie verderop in dit 
nieuwsblad. 

Inmiddels hebben wij als bestuur niet stil gezeten. De taken binnen het bestuur zijn verdeeld en ieder 
zet zich in om deze taken naar behoren uit te voeren. Daarnaast wordt de website, 
www.unimogclub.nl up -to -date gehouden. We proberen jullie op deze wijze op de hoogte te 
houden van nieuwtjes en wetenswaardigheden. De foto’s worden regelmatig vernieuwd door 
actuele foto’s van diverse evenementen. Ook kunnen jullie je via de site aanmelden voor diverse 
evenementen.  

Wij als bestuur van de Unimogclub wensen jullie nog fantastische en bovenal  gezellige Unimogdagen 
toe en hopen jullie op de diverse evenementen te ontmoeten. 

 

 



Strandtreffen IJmuiden. 

 

 

 

Dit jaar wordt door David Koks een strandtreffen georganiseerd  op het strand van IJmuiden op 16 
oktober. Een unieke gelegenheid om jullie Unimogs te testen op het strand. David omschrijft deze 
gelegenheid als volgt:   

Eindelijk een dag om op het strand te rijden. 
 Ploegend door de duinen - spinnend over het zand, maakt deze dag  voor het voertuig en de   
chauffeur interessant. 
We rijden in colonne over het kopje van Bloemendaal door het duurste  woongebied van Nederland. 
 Schrijf je in en geniet er van. Inschrijven? www.unimogclub.nl/Agenda 

  

FILMAVOND 2010  

Zoals het al jarenlang gebruikelijk is om in december een filmavond te houden en dit ook voor 
iedereen als zeer plezierig wordt ervaren, willen wij ook dit jaar wederom deze avond organiseren. 
Dit gebeuren zal plaatsvinden op zaterdag, 18 december 2010. De aanvang is: 19.30 uur. Het adres 
luidt: Motorcross Clubhuis, Circuitpark De Kuilen, Fazanteweg 15, 5453 JM Langenboom. (Het 
Circuitpark De Kuilen is gelegen tussen Mill en Langenboom – zie bepijling).Op deze avond kan, onder 
het genot van een drankje en een hapje, worden gekeken naar films over Unimogs. Wie weet, 
misschien heeft iemand nog een leuke film om te laten zien. Breng deze dan gerust mee. Verder kun 
je natuurlijk foto’s meenemen van vakantiereizen met de Unimog en foto’s van het restaureren 
daarvan. Ook is het mogelijk om folders, miniaturen  of reclame artikelen betreffende Unimogs te 
ruilen. Wij als bestuur van de Unimogclub verwachten dat het weer een groot succes gaat worden. 

 

 
 
 



 
 

FEHAC 35 jaar. 
  
De FEHAC hoopt in 2011 haar 35-jarig bestaan te vieren. De definitieve datum is bekend: het 
weekend van 21 en 22 mei 2011. Het moet een groot en voor alle leden en oldtimer liefhebbers 
gratis toegankelijk evenement worden in en rond Helmond. Een dergelijk evenement is voor de 
FEHAC uitsluitend te realiseren doordat er aansluiting is gevonden bij een bestaand evenement, 
Helmond Classic Car, dat al een aantal jaren achtereen wordt georganiseerd door Rotary Club 
Helmond regio. Verder verleent het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) 
haar volle medewerking. 
  
Bij het beramen van de plannen heeft een aantal zaken ons als leidraad voor ogen gestaan: 
  
*  een meerdaags evenement met goede mogelijkheden het mobiele erfgoed ook mobiel te maken 
en te beleven; 
*   gratis toegang voor alle leden van aangesloten clubs, zosat er vele duizenden kunnen komen; 
*   gratis toegang voor het publiek, zodat iedere liefhebber met het gezin kan genieten van het 
mobiele erfgoed in ons land; 
*   toegang en de mogelijkheid actief te zijn, voor alle soorten klassieke voertuigen; 
*   mogelijkheid onderdelen ruilmarkt. 
  
En, wij zijn ook van plan om ritten te organiseren voor de mensen die de spinnenwebben eens uit 
hun klassieke vrachtauto, personenauto, motor of bromfiets willen blazen. 
  
Ook voor demonstratie van bedrijfs- en militaire voertuigen en tractoren is er voldoende ruimte. 
  
TOEGANG 
Tot het naar verwachting grootste Nederlandse evenement voor historische voertuigen heeft 
iedereen gratis toegang. 
  
VERBLIJF 
Voor de deelnemers en bezoekers is er ruimschoots gelegenheid om in de omgeving van Helmond te 
kamperen of in hotels te logeren. 
Meer details met betrekking tot mogelijkheden, kosten en hoe te boeken volgen zo spoedig mogelijk. 
 
 

Advertentie in nieuwsbrief of clubblad  
 
De Unimogclub geeft jaarlijks 2x een nieuwsbrief en 2x een clubblad uit met een oplage van ± 400 
stuks. Zowel in de nieuwsbrief als ook het  clubblad is er voldoende advertentieruimte beschikbaar. 
De Unimogclub bestaat uit een gemêleerd gezelschap van 375 leden met allen een passie voor de 
Unimog.  Voor u als ondernemer bieden wij u de gelegenheid om tegen een redelijke vergoeding te 
adverteren in de nieuwsbrief en/of clubblad om uw goederen of diensten aan te bieden.  Wilt u 
adverteren in ons clubblad of nieuwsbrief of wenst u verdere informatie dan kunt u contact met ons 
opnemen via het mailadres: club@unimogclub.nl   
 
 

 



 


