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Lieve Coupé-eigenaren, geïnteressrlerden, bevriende en/of kortingverlenende dealers en niet te ver-
geten onze "vrienden van de Coupé-club". Gelukkig blijken steeds vaker ex-leden vrienden te wor-
den en eerlijk is eerlijk, wij hebben jullie hard nodig!

Hiernaast zie je een kadertje waarin je clubpas (leden) of
vriendenpas is opgeplakt . Zat die dear niet?!

Dat kan erg zijn! Dan heb je n.l niet betaald en zou dit je laat-
ste Nieuwsbrief zijn... Dit bericht is bestemd voor 26 perso-
nen.. Mag ik jullie bij deze vriendelijk vragen om alsnog te
betalen en als je afziet van een lidmaatschap, alsjeblieft
"vriend" (=donateur) te worden.

Heb je wel betaald en zit hij er toch niet, dan kun je een 'overlappendJid" zijn... Das een mooie bena-
ming hè?
Dat betekent dat je na 1 oktober 2001 lid bent geworden en de contributie van 2002 al hebt overge-
maakt met die van 2001. \Mlje dan even controleren of er op je pas staat Geldig tot 01-01-2003?!
Anders is er iets anders aan de hand en dan graag even bellen met lngrid!

Goed, genoeg overal dat passen geneuzel, terug naar het Coupe verhaal.
Dit is de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar en het belangrijkste nieuws is, de jaarlijkse LEDEN-
VERGADERING. Ja, ja, statutionair niet alleen verplicht maarook erg gezeliig. Het is altijd een soort
reunietje...Want laten we nou eerlijk zijn...we zitten daar altijd'met de vaste harde kern. Dus "nieuwe
leden" laat je de kans niet ontnemen om ons van dichtbij en in levende lijven te ontmoeten.
Waar is het dan?

HotelBosoord
Hoofdweg 109
7371 GE Loenen ( bij Apeldoorn)

Jullie zijn van harte welkom op zondag 3 maaÉ 2002 in de serre van het hotel waar de dampende
koffie en thee op jullie zal wachten vanaf zo half í0. Om 10.00 uur starten we de vergadering.
Na deze mondelinge uiteenzetting van het afgelopen jaar, zullen wij jullie een overheerlijke lunch
aanbieden en kunnen we ongedwongen nog even nababbelen. Het lijkt me weer gezellig te worden!

Even nog ter info: Bij de oud-gedienden is het inmiddels traditie geworden om alvast op zaterdag
middag naar Bosoord af te reizen, en ons te verwennen met een borrelgarnituurtje
en het bijbehorende drankje. Oude verhalen ophalen, à la Carte te gaan eten, iets te
laat naar bed te gaan, om vervolgens toch om 08.00 uur te ontbijten om jullie met
(ietwat verwrongen, maar wel) blijde gezichten te ontvangen..
Mocht je ook eerder willen inhaken bel dan Hotel Bosoord: Tel. 055-5051264, of fax:
055-5052116 of e-mail: info@ bosoord.nl. en boekzelf een kamer...voorde2d'
maart...Wel ook ons even melden a.u.b.l ( logies/ontbUt € 62.50)

Als ie "gewoon" de 3d" maart komt op de ledenvergadering wilje dat me dan alsjeblieft telefonisch,
per fax of per e-mail doorgeven!l! lk moet n.l. de aantallen doorgeven voor de vergadering opstel-
ling en niet minder belangrijk de lunchl!

Mag ik jullie er nog op wijzen dat de ledenvergadering ALLEEN toegankelijk is voor LEDEN!! Dit
heeft natuurlijk ook te maken met de aangeboden lunch die alleen voorgehouden is aan leden/
gezinsleden en donateurs. Kortom alles met een pasie.....
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Goed dat was weer even alles over de ledenvergadering..
Verder vinden jullie het misschien wel leuk dat we qua ledenadministratie nu werken met het pro-

gramman Davilex-Club en zoals iedere verandering heeft ook dit zijn voordelen en zijn nadelen.

De nadelen hoor je welvan Edwin of Petra want voor mij is het alleen maar makkelijker geworden
het is een zeer eenvoudig ( das erg belangrijk!) programma voor wat betreft de ledengegevens. Zo

zie ik dus ook in een klap wie er van de leden ( nog) niet betaald heeft, maar ook wie er bijvoorbeeld
nog nooit een inschrijfformulier heeft ingevuld. En dat is jammer! We missen n.l dan niet alleen de
broodnodige autogegevens maar ook bijvoorbeeld de bijnaam die jullie aan het karretje geven. ( Of
niet natuurlijk..je hebt natuurlijk het volstrekte recht om dit belachelijk of waanzin te vinden..)
Maar voor diegene die het wel leuk vinden, in deze uitgave van de Nieuwsbrief zullen wij weer een

stapeltje bijnamen aan jullie voorbij laten gaan. (zie hieronder, red.)

Ook wil ik jullie er op wijzen dat het wel een Coupé-brief is voor en door leden alstublieft, en niet
alleen: Ingrid leest voor uit eigen werk! Je weet inmiddels dat ik daar niet echt een punt van maak om

drie A4tjes volte beppen, maar of het dan nog iets met de Coupe te maken heeft...vraag ik me af!

Heb je nog een leuk voorval, verhaal of ander leesvoer? Doe het ons toekomen! ( Dank je wel Leo

Muisl) En vergeet niet dat "de koppeling" nog steeds bestaat een erg leuke vraag lvezoek cn wensen
rubriek voor onze lezers. Zoek je een trekhaak, een vakantiehuisje in Portugal voor weinig, oppas
voor je hond/schoonmoeder of de kinderen, een boek waarnaar je al heel lang op zoek bent? Laat
het ons weten! lk ben ik het verleden ook altijd goed geholpen door de lieve lezers!

Goed lieve mensen dat was weer mijn aandeel voor deze keer tot ziens op de 3de maart in toenen"
Dan babbelen we weer vrolijk verder! Grutseltjes, jullie vooz.
lngrid Stroosnijder.

Black Bird
Black Devil
Black Eagle
Black Pincky
Blacky
Blauw Konijn
Blue Thunder
Blue Zoekie
Bluesuki
Bobbeltje
Bolhoedje
Bolletje
Bolvormig aanhangsel
Bonbondoosje
Bonky
Botsauto
Bouli
Brom

Bromvlieg
Brown Sugar
Bruintje
Bubbele
Bugsy
Bultje
Butch

Ceo

Caddie
Caddy
Calimero
Chabo
Chikito
Claustrofobieltje
Corvetto
Coupé Royaal
Couveusje
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De Coupé in de "Volksmond" van A .... C

't Antwaarps Muizeke
't Asbakje
't Bossche Bolletje

AA-Combi
Aardbei
Airwtje

Babbel
Bacterie op Wielen
Bamse
Barreltje
Bart
Beestje
Bere-ei
Big
Big FooíBigfoot
Black Beauty
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Te koop staande Goupés:

. Oranje exemplaar van 198'Í, kilometerstand 61.000. APK tot oktober.

Vraagprijs: €1500,- Richard van Cleef te Grave, Tel. 06-28815809

o Wtte Coupe van 1983, kilometers: 58.000. APK tot juni.

Staat carrosserie: redelijk, nieuwe achterschermen. Technisch 1 00%.
Vraagprijs: € 1100,- Eveline Buddelmeyer te Wognum, Tel. 0229-572422

. Gele Coupe van '1981, in geschorste staat, motorisch goed. ls wel iets met de koppeling en

versnellingsbak aan de hand.. Vraagpr'rjs: € 450,- Stefan Wolf te Wapenveld
Tel. 038-4478089

. Blauwe Coupé van 1981, kilometers I 10.000. APK: september 2002. Gerestaureerd, opnieuw
gespoten, zou wel voorschade hebben met een "pit" in de kofferdeksel. Bij deze auto ook on-
derdelen, w.o. kofferdeksel.. Vraagpr'tjs€ 1800,-Andre Fiege uit Uithoorn, Te|.0297-560513

. Zwarte Coupé van 1982 met let op! 26.000 originele kilometertjes! ls volledig gerestaureerd en

zou in perfecte staat zijn. ls momenteel geschorst. Vraagprijs: € 2500,- Mildred uit Alphen aid
Rrjn.
Tel. 0172-433084 of 06-442'10069

. Een groene Coupé, die ooit geel was. Geboren 08-08-'t980. APK tot augustus 2002. De auto
is uitgebouwd, heeft kuipstoelen. Bijdeze auto veel originele onderdelen. Staat motorisch zo-
weltechnisch: goed. Vraagprijs: € 2000,- (Er is een taxatie rapport aanwezig van 6200 gulden)
Hr. Smits uit Sint Michelsgestel. Tel. 073-5517636.

. Witte Coupe uit 1981, kilometers 46.000. Heeft altijd binnen gestaan, staat goed. APK tot juni

2002. Vraagprijs: € 1580,- Hr. Pierey uit Maastricht. Tel. 06-53397027.

. Blauwe Coupé van 1983. met APK, Vraagprijs: € 795,-
Linda Slokkers uit Hilversum. Tel. 06-15091581.

. Blauwe Coupé van 1983. APK: nieuw b'tj aflevering. Kilometers:123.974. Achterschermen en

banden rondom zijn nieuw. Auto is in originele staat. Carrosserie: heel goed.
Vraagprijs: € 2500,- De heer Slot uit Schermerhorn. Tel. 472-50.21.227

. Tot slot: een blauw coupeetje uit 1980. Kilometers:68.000. Auto heeft sportvelgen, en heeft
zijn originele lak nog. Dit komt omdat hij voor de aanschaf van Paul (recentelijk) 14 iaar bij een
dealer in de showroom heeft gestaan. De auto verkeert in zeer goede staat. De vraagprijs is €
3637,- (is geen type fout, red.) en Paul Peerenboom is alleen per e-mail te bereiken. p.

peereboom@wolmail.nl
Heb je geen mogelijkheid om te mailen zijn wij bereid om te bemiddelen, bel lngrid.

Dit was weer de lijst met autootjes die een nieuwe eigenaar zoeken.
Veel succes met je eventuele nieuwe aankoop. En alle wijzigingen, op- en aanmerkingen gaarne
doorgeven om onze databank zo up-date mogelijk te houden!
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COLOFON
Post adres: Suzuki Coupé GX Fanclub

p/a Lijsterbesoord 3í
11128G DIEMEN

75.700 (t.n.v. SuzukiCoupé GX Fanclub te Diemen)

Stephan Kovacsek, Hoekenkamp 9, 3951 BN MAARN
Tel.: 0343443 196 (op maandag en dinsdag, van 19.00 tot 21.00 uur)
h ttp : /lwww.s uz u ki -s c1 0 0 -gx.com

Girorekening:

Home Page:

Voorzitter & Algemene info & Historie Kentekens:
lngid Stroosnijder
Lijsterbesoord 31, 1 112 ËG DIEMEN
Tel.: 020-698 1B 88 (op werkdagen, van 17:00 tot 19:00 uur)
E-mail: toosenco@wanadoo.nl

Penningmeester:
Edwin de Koning
Griend 64,1112 LE DIEMEN
Tel: 020-699 93 93 (op werkdagen, van 18.00 tot 19.00 uur)
E-mail: gx-coupe-club@e-dekoning.demon.nl

Ledenadministratie & secretariaat:
Petra Blanl«vaard
Acaciastraat 91, 2565 JW DEN HAAG
Tel.: 070-345 61 75 (op werkdagen, van 19.00 tot 21 .00 uur)

06-26 220 440
E-mail: info@violette.nl

Technische Dienst, Algemene Technische tnfo, Advies & onderdelen:
Reinier Feith
Tel.: 055-54 22609
E-mail: jonkheerfeith@planet.nl

Richard van Cleef
Tel.: 06-28 815 809

Sleutelen, Lassen & Plaatwerk:
Patrick Steding
Tel: 07561 41 889

06-267 268 54
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