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Beste Autobianchi-liefhebbers,
Allereerst de allerbeste wensen natuurlijk voor het nieuwe jaar!
Inmiddels zijn we alweer wat weekjes op weg naar.......ja, naar wat eigenlijk?
Zoals we het afgelopen jaar hebben gemerkt kan je wel van alles willen en plannen,
maar voor je het weet wordt alles omver geblazen. Wat een heftig jaar was het.
Geen leuke ritjes, geen ontmoetingen met z’n allen, maar het belangrijkste is dan toch:
gezond blijven.
We hopen dan ook uiteraard dat we elkaar in goede gezondheid veel mogen ontmoeten,
dit jaar, met als hoogtepunt natuurlijk het mooie Internationale Autobianchi weekend
in september! Uiteraard hebben we voor die tijd ook nog het een en ander in petto:
we moeten alleen even gaan bekijken wanneer. Maar zodra we wat kunnen en mogen
gaan we zeker weer onze rechtervoet aan het werk zetten, want volgens mij wordt het
hoog tijd!
Ik wens jullie een fantastisch mooi nieuw en gezellig jaar toe met veel ronkende
(motor, bedoel ik dan... ) geluiden.
Hartelijke groet,
Trudy Lagerweij
Voorzitter

Autobianchi in de pers ...
De pers en de Auto(bianchi) zijn reeds jaren onafscheidelijk. Als er een
nieuwe auto, automodel of -type verscheen konden wij dat, meestal
direct, lezen in een van de toen 'moderne' autobladen.
Echter nieuwe auto’s worden oud en verhuizen dan van de bekende
autovakbladen naar de oldtimerbladen.
Dat gebeurde ook met de Autobianchi. Niet getreurd!: er valt nog
voldoende te lezen over ‘ons’ automerk.
Ik heb nog oude uitgaven van deze autovakbladen en oldtimerbladen
kunnen opduiken waarin hier en daar nog wat beschreven stond over de
verscheidene Autobianchi modellen en typen, waaronder een aantal
testverslagen.
Het zijn momenteel een dikke 36 verslagen in de Nederlandse-,
Engelse, Duitse, Franse en Italiaanse taal. Bent u lid en bent u
geïnteresseerd in hetgeen er onder meer beschreven stond, dan kunt u
zich als geïnteresseerde aanmelden onder: webmaster@autobianchiclub.nl.

De werkplaats: A112 kleppen stellen nader verklaart ...
Met hulp van onze technische specialist: Jan hebben wij een
korte en begrijpelijke beschrijving gemaakt hoe de kleppen
van een A112 Junior, Elegant / Elite en Abarth te stellen.
Mocht u er niet uit komen of heeft u nog vragen?
Dan staan wij u graag met raad te woord onder:
info@autobianchi-club.nl
Klik hieronder op de link om het PDF document te bekijken /
downloaden:
Kleppen Stellen A112-V2.pdf

Hobby: Hoe maakt u een verlichte achterplaat voor uw A112
Abarth, type: 7?

Jan, is achter zijn PC gekropen en doet uit de doeken hoe hij diens A112 Abarth, type 7, heeft voorzien van
een heuse verlichte achterplaat.
Het is een stap voor stap beschrijving geworden. Indien u ook geinteresseerd bent is deze met een
beetje handigheid, geduld en deze duidelijke handleiding te maken...
De handleiding: Het maken van een verlichte achterplaat voor de 7e serie A112.pdf
Vragen? Niet lang krakelen doch Jan mailen onder: info@autobianchi-club.nl

Autoweek met 'Facelift Friday' en de Y10 (Ypsilon) ...
Op internet, op www.autoweek.nl, troffen wij een mooi verslag
over de Autobianchi / Lancia Y10 (Ypsilon) aan, onder de
rubriek: 'Facelift Friday'. In deze rubriek worden originele
automodellen / typen vergeleken met hun latere gefacelifte
versies, waarbij men de vraag stelt welke mooier gevonden
wordt.
Bijgevoegd een vanaf internet afkomstig verslag (in Word) van
Jan Lemkes, verslaggever van Autoweek.
y10.docx

Niet vergeten: de contributiebetaling 2021...
Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Vergeet u de betaling van de jaarcontributie 2021 niet? U kunt deze nog
betalen voor 31 januari 2021 !
Het jaarbedrag is nog steeds bescheiden en slechts : 27,50 Euro voor
het hoofdlid, inwonende (familie-)leden betalen 6 Euro, per persoon,
extra.
Namens de penningmeester, onze hartelijke dank !

Gevonden op het world-wide-web (www):
Wij speurden over het word-wide-web en vonden, onder andere:

Een video over Carlo Abarth (helaas geheel in het Italiaans,
doch met leuk foto en videomateriaal), zie:
https://youtu.be/tmqiunaLmN4
Autobianchi's te koop op: https://www.oldtimers-tekoop.nl/zoeken.aspx?
cat=2&regio=&merk=autobianchi&type=&bouwjaar_min=&bouwjaar_ma
En nog meer te koop onder: http://https://www.classictrader.com/nl/oldtimer/zoeken?fulltext=autobianchi
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