
 
 
 
KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND  
NIEUWSBRIEF   
Datum: 16 mei 2016         Nummer: 1  
Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 
 
Recent is het clubblad Ghia Varia (nr. 110) verzonden, en nu zijn er alweer belangrijke mededelingen. 
Een mooie gelegenheid om onze eerste nieuwsbrief uit te brengen, die wij toch al van plan waren te 
gaan invoeren. Eén van die belangrijke mededelingen is een nieuwe tourrit die we aan onze KGCN-
Evenementenkalender toevoegen (zie hierna). 
 Buytenlust Festival met tourrit  
(nieuw KGCN-evenement) 
 
Op zaterdag 25 juni 2016 wordt er in Oostvoorne het ‘Buytenlust Festival’ georganiseerd waar oldtimers 
welkom zijn, speciaal de mooie auto’s van de leden van de Karmann Ghia Club Nederland. Het festival 
werd voorheen georganiseerd als het Jacoba van Beieren Festival, maar is nu in een nieuw jasje 
gestoken. 
 
Bij de start is er een defilé van oldtimers, waarvoor o.a. de leden van de Karmann Ghia Club met hun 
KG’s worden uitgenodigd. Er zijn workshops, er is een straattheater en een open podium. Voor de 
kinderen is er een kaboutermarkt en een ballonnenclown.  In het Mildenburgbos is er een brocante, een 
home en lifestyle markt en er worden biologische producten te koop aangeboden. 
 
Onder het genot van muziek wordt er op de Hofwei  een potpourri van culinaire verwennerijen vanuit 
foodtrucks aangeboden, terwijl ook enkele Amerikaanse trucks worden geshowd. 
 
Speciaal voor de leden van de Karmann Ghia Club Nederland is er een toertocht van ongeveer 80 km in 
de mooie omgeving van Oostvoorne en Voorne Putten uitgezet. Na terugkomst van de toertocht 
worden de Karmanns opgesteld op de Hofwei. De rit zal worden gestart door niemand minder dan 
Jacoba van Beieren. 
 
Kosten: 
Deelname aan het evenement en aan de tourrit is voor leden van de KGCN gratis. De rit is uitgezet door 
ons clublid Jan Lemmens. 
 
Programma: 
10.00 uur Ontvangst op het Dorpsplein van Oostvoorne 
12.00 uur Start van de toertocht door Jacoba van Beieren 
14.00 uur-15.00 uur Finish op de Hofwei te Oostvoorne. 
 
Leden van de KGCN kunnen zich op de gebruikelijke manier via het aanmeldingsformulier op de website 
of per e-mail bij de evenementencoördinator melden (evenementen@karmannghiaclub.nl). 
 
 



 
Voorjaarsrit Friesland 
Het aantal aanmeldingen voor de voorjaarsrit heeft tot nu toe onze verwachtingen overtroffen, we 
zitten op bijna 40 auto’s (80 personen). Graag tot ziens op 22 mei in Friesland. 
 
Lidmaatschap van de KNAC 
De club is onlangs van deze vereniging lid geworden en één van onze leden heeft zich bij deze vereniging 
als individueel lid aangemeld (i.p.v. ANWB-lidmaatschap). Voor deze aanmelding hebben we een bonus  
van € 12,50 in de clubkas ontvangen. Lees vooral het informatieve artikel in onze laatste Ghia Varia, 
geschreven doorn Raymond des Bouvrie (pag. 21 en 22 mei-nummer 2016). 
 
Ziekenboeg 
Ons gewaardeerde clublid Nico de Raad is herstellende van zijn hartoperatie, en volgens de laatste 
berichten gaat het goed met hem. Het herstel gaat in zijn ogen helaas erg langzaam en dat valt wat 
tegen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
 
Enkele besluiten bestuursvergadering 19 april 2016 

 Een aantal vrijwilligers van vorig jaar kon helaas niet bij de Algemene Ledenvergadering op 13 
maart niet aanwezig zijn. Voor zoveel mogelijk zal aan hen  die aan de Voorjaarsrit meedoen  
alsnog een presentje worden uitgereikt. 

 Besloten is het bestuur uit te breiden met enkele bestuursmedewerkers. Gedacht wordt aan 
iemand voor Public Relations die zich o.a. bezig gaat houden met de acquisitie van 
adverteerders voor het clubblad Ghia Varia. Ook is het gewenst om iemand ter ondersteuning 
van de evenementencoördinator te werven. Alles onder het motto ‘vele handen maken licht 
werk’. Belangstellenden wordt verzocht om zich bij de redactie, respectievelijk de 
evenementencoördinator te melden. 

 
IKW Wanrooij 17, 18, 19 juni 
We zouden graag met een clubstand gaan staan op het Internationaal Keverweekend in Wanroij. Johan 
Coesant en Niels van Bennekom hebben aangegeven hier wel aan mee te willen doen, maar zij willen 
hier natuurlijk meer handen aan het bed. Er worden dus vrijwilligers gevraagd voor stand bemanning op 
één van de genoemde dagen. Opgave graag bij onze evenementencoördinator 
(evenementen@karmannghiaclub.nl) 
 
Aan een ramp ontsnapt. 
Omdat onze voorzitter zijn Karmann voor apk en technisch onderhoud bij 
autobedrijf Volks Repairs had gebracht, reed hij ’s avonds met een geleende kever 
van dit bedrijf naar huis. Op de A15 ter hoogte van Gorinchem kreeg hij op de weg 
een volwassen fazant in het vizier en vreesde dat hij deze niet kon ontwijken. De 
fazant had echter andere plannen, sprong op en kwam met een klap door de 
voorruit denderen. Veren en glassplinters vlogen in het rond en de vogel lag voor 
Pampus achter de bestuurdersstoel. Hij leefde nog en na openen van het portier 
huppelde hij de auto uit. Het liep voor de voorzitter gelukkig goed af. 
De eigenaar van Volks Repairs kwam de auto ophalen en bracht de voorzitter netjes 
thuis. Eind goed al goed. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuuur 
 
[NB. Wanneer je toezending van deze nieuwsbrief niet meer op prijs stelt, word je verzocht dit aan de 
redactie kenbaar te maken]. 
 
 


