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Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Even een overpeinzing bij het start van het nieuwe
jaar.
Tja, alweer een jaar voorbij, de tijd vliegt...
Heb je je wel eens afgevraagd waarom de dagen
vroeger lang duurden, terwijl als je ouder wordt,
de maanden voorbij lijken te vliegen, ook
onze Autobianchi lijkt dan sneller oud te worden
en wij moeten zelfs even rekenen als iemand
vraagt hoe oud die nu eigenlijk is?
We zullen proberen het te verklaren ...
Eén van de redenen waarom de tijd steeds sneller
lijkt te gaan, is doordat er een groter deel van je
leven voorbij is. Op je tweede is een jaar de helft van
je leven. Op je vijfde is een jaar 1/5 en op je
vijfentwintigste is een jaar nog maar 1/25. Een jaar is
dus een steeds kleiner deel in je leven. Klinkt
logisch.
Nieuwe dingen laten de tijd langzamer gaan
Iets dat nog bepalender is voor onze perceptie van
tijd, zijn herinneringen. Hoe gedetaileerder een
bepaald moment in je geheugen is, hoe langer het
lijkt te duren. Als je jong bent, zijn veel van je
ervaringen 'nieuw'. Je doet continue dingen die je
nog nooit gedaan en de wereld zit vol verrassingen.
Daardoor ben je je extra bewust en neem je veel
details in je op. Een dag kan daardoor eindeloos
lijken voor een kind.
Naarmate we ouder worden, worden we vaak
drukker en daardoor nemen we minder details van
de dingen die we doen in ons op. Je doet dingen die
je vaker gedaan hebt, je hebt routines en gewoontes.
Je weet vaak wat er komt en dat zorgt ervoor dat je
minder details onthoudt, de dagen lijken in elkaar
over te lopen en de tijd lijkt sneller te gaan. In de file
staan of in de wachtkamer van de dokter zitten, lijken
daarentegen wel eindeloos te duren, dat komt
doordat je hersenen op zo'n moment weinig nieuwe
prikkels binnenkrijgen.
Zo laat je het weekend of leuke gebeurtenissen
langer lijken:
Wil je het gevoel hebben dat de tijd langzamer gaat?
Doe iets dat je nog nooit eerder hebt gedaan, zo zet
je jezelf op scherp doordat je nieuwe dingen
waarneemt. In plaats van op de automatische piloot
door je dag heen te gaan, richt je je dan bewust (het
beste: onbewust) op het hier en nu en alles wat er
om je heen gebeurt. Je brein slaat dan sneller
gedetailleerde herinneringen op en daardoor lijkt de
tijd langzamer te gaan. Wellicht ook een remedie
tegen het ouder 'voelen'. Maar ja, de Autobianchi
wordt daar, helaas, niet jonger door. Een troost.... het
jaar-lidmaatschap zal dan, voor uw gevoel, wel
langer duren ...

Jaarcontributie 2019 ...

Verenigingsjaar 2018 ligt alweer achter ons en 2019
is al een maand oud. U heeft even op de uitnodiging
moeten wachten, waarvoor onze excuses. Ook dit
jaar zullen weer een aantal mooie evenementen de
revue gaan passeren.
Wij kunnen nu reeds bekend maken dat 2019 een
Autobianchi jubileumjaar is! Zo was het 50 jaar
geleden dat de A111 en A112 het licht zagen, dat zal
dit jaar worden herdacht in geboorteland: Italië.
Inmiddels hebben wij al de eerste geluiden vandaar
vernomen. Wij kunnen u nu reeds melden dat
de Internationale Autobianchi Meeting 2019
hoogstwaarschijnlijk, in tegenstelling tot de afgelopen
jaren, in het laatste weekend van september 2019
(op 27, 28 en 29 september 2019) zal gaan
plaatsvinden. Omtrent het programma zullen wij u
nog berichten, als deze in een 'wat vastere
(Italiaanse) vorm' gegoten zijn. Natuurlijk houden wij
u op de hoogte, zodra er hieromtrent nieuws te
vermelden is ...
Belangstellenden kunnen de data reeds in hun
agenda noteren!
Binnenkort zal wederom de bestuursvergadering
voor 2019 plaatsvinden, vervolgens zal de
evenementenagenda van 2019 zal worden
gepresenteerd. Ook hier volgt nog nader bericht
over.

Uitnodiging tot contributiebetaling
verenigingsjaar 2019:
Het contributie bedrag voor verenigingsjaar 2019 is
nog steeds zeer bescheiden en bedraagt:
€ 27,50 per lid per jaar. Het gezinslidmaatschap
bedraagt € 6,- per (inwonend) gezinslid, extra.
U wordt hierbij vriendelijk verzocht het
contributiebedrag:
vóór 28 februari 2019 over te boeken naar IBAN:
NL 88 INGB 0000 1251 18,
ten name van:
Autobianchi Club Nederland,
Ede,
Zou u hierbij, onder opmerkingen, willen vermelden:
jaarcontributie 2019 en uw lidnaam
(en evt. de gezinsleden waarvoor u extra
betaald).
Namens mij, alvast hartelijke dank !
Angela Van der Vlugt
Penningmeester

Leuke ideeën? Laat het ons
weten ...

Wij berichten het reeds, binnenkort zal wederom de
bestuursvergadering plaats gaan vinden.
Een van de actiepunten is onder andere de planning
en vaststelling van de activiteiten-agenda voor 2019.
De Internationale Autobianchi Meeting 2019 in Italië
vermeldden wij reeds, wij hebben een verrassing in
petto, lees maar gauw verder !.
Wij zijn benieuwd naar wat er zoal bij u leeft en zijn
op zoek naar nieuwe ideeën! Vandaar deze oproep.
Rik en Angela gingen u reeds voor.
Hierbij willen wij graag u graag uitnodigen tot het
inbrengen van nieuwe ideeën voor te ondernemen
activiteiten in 2019. Heeft U een leuk idee voor
2019? Laat het ons, het liefst vóór 1 maart 2019,
weten onder het bekende e-mailadres van de
Autobianchi Club Nederland:
info@autobianchi-club.nl
We zijn benieuwd naar uw reactie !!! Voor uw reactie
zeggen wij u, bij voorbaat, hartelijke dank!
Het Bestuur

Abarth 70° Anniversario
edities vertegenwoordigen
succesvolle geschiedenis...

Wij vonden op het internet (op 'La Gazetta
dell"Automobile Italiana') een leuk verslagje over
Abarth. Hierin wordt een 'een - tweetje' gemaakt met
de nieuwerwetse FIAT 500 en 124 Spider Abarth,
welke een 70° Anniversario editie kregen. In dit
verslag wordt vervolgens kort de roemruchte
geschiedenis van Abarth aangehaald. Wellicht leuk
om eens te bekijken? U vindt het verslag
onder: https://www.autoedizione.nl/abarth-70anniversario-edities-vertegenwoordigen-succesvollegeschiedenis/

Uitnodiging Autobianchi
BBQ Party ...

Rik en Angela nodigen alle leden uit tot het bijwonen
van een 'bonus-activiteit', namelijk een heuse BBQ
Party ! welke zij, en dat is zeer verrassend,
organiseren op zaterdag 30 maart 2019.
U bent vanaf 15.00 uur welkom bij:

Rik en Angela,
Ruisvoorn 22,
Zeewolde.

Kosten: 10 Euro per persoon.
Eten en drinken zal in ruime mate aanwezig zijn !
Denk wel aan het meenemen van warme kleding,
want het kan nog frisjes zijn.
Graag vooraf aanmelden, met opgave van het
aantal personen op het bekende e-mailadres van de
club, nl.: info@autobianchi-club.nl
Voor de aankondiging (in PDF-formaat), klik:
BBQ uitnodiging.pdf
Gezelligheid troef, U komt toch ook?

Krantenknipsel uit 1970 ...

Luit Humbert kon nog een krantenknipsel uit 1970
opduiken waarin melding werd gemaakt van de
opleving van de Italiaanse auto-industrie door de
introductie van de Autobianchi A112 (de A111) en de
FIAT 128. Het ging voordien niet best met deze autoindustrie, maar o.a. dankzij de introductie van beide
Autobianchi-modellen in 1969 herstelde deze zich
snel.
Voor het gehele krantenbericht gelieve even op
onderstaande link te klikken!
krantenbericht Autobianchi.pdf
Luit, nog bedankt voor het speurwerk!
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