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De nieuwsbrief van
maart 2022:

Bestuursvergadering op 27 maart 2022... Ideeën?
Hallo {{voornaam}} {{achternaam}},
Het nieuwe verenigingsjaar is inmiddels van start
gegaan en zijn de Corona maatregelen gelukkig
afgeschaald. We kunnen dus weer aan het
organiseren van nieuwe activiteiten voor
verenigingsjaar 2022 gaan denken... Hierbij
hebben wij ook uw hulp nodig. Heeft u leuke
voorstellen? Dan kunt u reageren op ons bekende
e-mailadres: info@autobianchi-club.nl . Dus heeft u
een leuk voorstel, laat het ons, het liefst voor 27
maart 2022, even weten!

Wat is zoal te
vermelden?
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Wat wij wel al kunnen mededelen is dat de
Internationale Autobianchi Meeting in
Harderwijk, na twee jaren te zijn gecanceld, dit
jaar plaats zal gaan vinden!
In tegenstelling tot de voorafgaande Internationale
Autobianchi Meeting-versies zal de Internationale
Meeting, dit jaar, niet gedurende het eerste
weekend van september doch gedurende het tweede weekend van september, en wel in het weekend
van zaterdag 10 september 2022 en zondag 11 september 2022, plaats gaan vinden !. U kunt dit
reeds in uw agenda vermelden !!! Meer informatie zult u binnen afzienbare tijd van ons vernemen.
Het bestuur komt op zondag 27 maart 2022 in Limburg bijeen om te vergaderen en tevens de nieuwe
evenementenkalender voor 2022 vast te stellen, meer daarover in de volgende nieuwsbrief.
Het Bestuur

Uitnodiging voor de Autobianchi/Lancia Paasrit 2022

De Autobianchi/Lancia Paasrit
16 april 2022

Beste liefhebber,
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de eerste rit van
2022. De organisatie van de Paasrit 2022 heeft het Smaakcentrum
West-Friesland gekozen als startpunt voor deze rit.
Smaakcentrum West-Friesland
Middenweg 5
1607 MS Hem
Vanaf 11:00 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie/thee met
wat lekkers.
De rit zal tussen 12:00 uur en 12:15 uur starten.
Voor aanvang van de rit ontvangt elke deelnemer een lunchpakket zodat men zelf kan beslissen waar
en wanneer men wil gaan lunchen.

We hebben een klein puzzelelement aan de rit toegevoegd. Is niet
verplicht maar natuurlijk wel heel leuk! We hopen dat de deelnemers
rond 16:00 uur aankomen bij het eindpunt, waar we ook gestart zijn
namelijk het Smaakcentrum West Friesland. Men kan met een gerust
hart ook eens bij iemand anders meerijden!
Aanvang borrel: 16:00 uur tot 17:00 uur.
Aanvang koud/warm buffet: 17:00 uur tot uiterlijk 20:00 uur.
Na 20:00 uur willen wij deze fantastische dag afsluiten.
Voor deze mooie dag hebben we een aantal sponseren: de koffie met
wat lekkers bij aankomst wordt gesponsord door de Autobianchi Club en het lunchpakket wordt door
de Lancia Club Nederland. De routebeschrijving met het rallybord worden gesponsord door Highpack
B.V. Waarvoor wij onze dank uitspreken!
Hierdoor komen de kosten van deze dag op € 29,50 per persoon. Dit is voor het buffet inclusief 4
consumptiemunten. Deze munten zullen tijdens het borreluurtje aan u worden uitgedeeld. De
deelnemers ontvangen bij terugkomst van de rit een drankenkaart voor de eventuele extra drankjes
die genuttigd worden. Deze zullen door de deelnemers zelf worden afgerekend.
Aanmelding:
De aanmelding via deze link https://www.lancia-club.nl/index.php/lcnevenementen/agenda/inschrijven-paasrit is vanaf nu geopend voor alle leden van beide clubs.
Autobianchi Club leden vermelden bij inschrijving dat men lid is van de ACN en LCN leden vermelden
hun lidnummer. De aanmelding sluit 10 april 2022 of eerder bij het maximaal bereikte aantal
deelnemers (maximaal 50 equipes). De aanmelding zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst
van de betalingen. Aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Graag het deelnamebedrag x aantal deelnemers uiterlijk vóór 10 april 2022 overmaken op
rekeningnummer NL58 INGB 0000 0247 78 t.n.v Lancia Club Nederland o.v.v ACN/LCN paasrit 2022
en uw LCN-lidnummer of vermelding ACN.
Jolanda Noodermeer
Patrick Hink

Uit de oude gereedschapskist: Autovisie-verslag
Autobianchi A112 testverslag uit 1978 + Handleiding (I)
Bianchina ...

We hebben er het clubarchief er eens goed op nagezien en doken hierbij een leuk Autovisie
testverslag van de Autobianchi A112 uit 1978 op. Het betreft een dubbeltest-verslag van de A112
Elegant en A112 Abarth.
Het testverslag kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:
AV_23e_jg._1978_nr._10_Dubbeltest_Autobianchi_A112_Elegante_&_A112_Abarth.pdf
en verder ...
de Italiaanstalige gebruikershandleiding voor de Autobianchi Bianchina, versie 1964 ...
Autobianchi Bianchina User Manual 1964.pdf
Veel leesplezier!

Memootje... Contributie 2022 betaald?
Toch nog even een memootje... Heeft u
gedacht aan de contributiebetaling voor
2022?
Voor verdere info omtrent de betaling, zie
de vorige nieuwsbrief
of http://www.autobianchi-club.nl, achter
de 'Clubinfo' knop.
Mocht u de contributie betaald hebben?
Dan bedanken wij u hartelijk en gelieve u
deze herinnering, alstublieft, als niet
gedaan te beschouwen !
Groetjes,
De penningmeester
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