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De Club-nieuwsbrief van
maart / april 2020

Wat is er ditmaal voor
een nieuws?
- Het woord van onze voorzitter...
- Corona en de
verenigingsactiviteiten ...
- Jan lost een veel voorkomend
A112 schakelprobleem op ...
- Pinterest en de Autobianchi ...

Het woord van onze
voorzitter ...
Lieve leden en niet leden,
Wat zitten we toch in een heftige periode.
Ik hoop van harte dat iedereen nog gezond is en de
power heeft om door te gaan.
Het valt niet mee.
Inmiddels zijn er heel veel evenementen afgelast en
verplaatst.
Zo ook ons gezellige evenement op
Hemelvaartsdag.
Hoe gezellig is dit altijd om elkaar na zo’n tijd weer te
zien en gezellig het seizoen te openen.
Altijd in een heel gezellige omgeving en
georganiseerd door een Autobianchi-lid of iemand
die daar zin in heeft.
Dit jaar wilde Ilma en Frans het weer organiseren en
ze waren al druk bezig.
Waarvoor in ieder geval al onze hartelijke dank.
Maar goed, zoals ik al schreef gaat deze dag helaas
niet door.
Het geweldige nieuws is (tot nu toe...), dat er al
heeeeeeel erg veel al is geregeld omtrent het grote
evenement in september, het internationale
weekend.
O, ik heb daar ook zo’n zin in!!!
Hopelijk jullie ook!
Wie weet, wanneer we weer “groen licht” krijgen om
iets te organiseren zien we elkaar eerder. Laten we
het hopen!
Voor nu wens ik iedereen heel erg veel sterkte en
houd jezelf en elkaar goed in de gaten!
Blijf alert en hou vol!
en... Prettige Paasdagen!!!
Hopelijk tot snel.
Lieve groet,
Trudy

Corona en de
verenigingsactiviteiten ...
U las reeds dat wij, als gevolg van de heersende
Corona pandemie en de daarmee verband houdende
Corona-crisismaatregelen de activiteiten van onze
vereniging tijdelijk dienen op te schorten. Ook de
activiteitenagenda voor 2020 zullen wij u nog
schuldig blijven als gevolg van de Corona crisis.
Zodra dit wijzigt zullen wij u middels de nieuwsbrief,
op Facebook en op onze website
http://www.autobianchi-club.nl in kennis stellen.
In afwachting hiervan wensen wij U, uw familie en
dierbaren veel sterkte in deze onzekere tijd. Blijf
vooral gezond !
Mooie paasdagen gewenst !
Het bestuur van de Autobianchi Club Nederland

Jan lost een veel
voorkomend A112 probleem
op ...

Bezitter van een A112? Dan heeft u zeker wel eens
gezien of ervaren dat het schakelen ineens niet meer
ging en bleek dat het kunststoffen cupje of busje uit
het schakelmechanisme van de A112 was geglipt of
kwijt was waardoor er alleen maar met de
schakelpook geroerd kon worden en er verder niets
meer gebeurde en hij niet meer van de plaats
kwam ...
Jan, onze techneut, heeft hiervoor een inventieve en
blijvende oplossing gevonden en vertelt graag hoe
dit op te lossen.
Hierbij treft u een documentje aan met de oplossing!
Bent u een beetje handig, dan zou het te doen
moeten zijn en krijgt U er een strak schakelende
A112 voor terug !
Modificeren van het schakelmechanisme voor de
A112.pdf
Veel succes!
Met dank aan Jan, onze 'techneut'.
Heeft u een technische vraag? Stuur dan een emailbericht: info@autobianchi-club.nl !

Pinterest en de Autobianchi
...

Al eens op zoek geweest naar een leuk fotootje om
iemand te laten zien welke auto u nu bedoelt bij het
noemen van de merknaam Autobianchi?
Dan kan Pinterest wellicht leuk zijn om eens te
raadplegen. Hierop staan onder de zoeknaam:
'Autobianchimania' een dikke 3000 afbeeldingen
Autobianchi in vele typen en kleuren... kijk maar
eens op: https://pin.it/7kvmmZt
Speciaal voor u vergaard door: Peter,
Uw webmaster
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