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Opstarten clubactiviteiten
2021 ...

De nieuwsbrief van april /
mei 2021

Wat is er deze keer te
melden?
Toch, onder protest, een
Hemelvaartactiviteit, u kunt
aansluiten voor een geweldloos
'verzet'...
- Onder voorbehoud - een
uitnodiging voor het Italo
Westerwald treffen in Duitsland ...
Uit de oude doos: Ingescand,
Autovisie, uitgave: 24 oktober
1969...
Voor de liefhebber:
Instructieboekjes van de Primula
65C en de A112 (van de 1e serieuitgave juli 1970) ...

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maanden
april en mei 2021. In verband met de nog geldende
Coronamaatregelen hebben wij de maand maart
helaas verstek moeten doen gaan, doch niet
getreurd. Wij hebben de hoop dat dit binnen
afzienbare tijd gaat veranderen: de eerste
versoepelingen komen er aan! Dus wij kunnen zo
langzaam aan weer gaan hopen dat wij ons
snel weer gaan zien.
Rik heeft de spreekwoordelijke koe bij de hoorns
gevat en bijt de spits af met een geweldloos verzet
en heeft hiervoor de Hemelvaartsdag, 13 mei 2021,
uitgekozen. In welk vaatje hij het gaat gieten, leest u
hieronder. Verder mochten wij van clublid Patrick
bericht ontvangen dat er op zondag 18 juli 2021 in
het mooie Duitse Westerwald, onder voorbehoud,
een Italo Treffen plaats gaat vinden. Voor
bijzonderheden verwijs ik ook even naar
onderstaande aankondiging. In verband met Corona
hebben wij de bestuursvergadering voor 2021 uit
moeten stellen tot 6 juni 2021. Het doorgaan van de
Internationale Autobianchi Meeting 2021 is helaas
nog niet zeker.
Peter

De aanstaande - geweldloze hemelvaartsdag: 13 mei 2021
...

Mannen en vrouwen,
Het is zover, de tijd voor burgerlijke
ongehoorzaamheid is aangebroken. Op
hemelvaart nodig ik jullie uit om allen vanaf 12.00
uur in colonne een route te rijden met onze
oldtimer.
Waarom? Omdat het kan. Ik doe dit bewust, ook
al mag het niet. Zie het als geweldloos verzet.
Voor wie? Voor iedereen die van auto's en
vrienden houdt.
Wij scharen ons zo bij de groten der aarde zoals
Gandhi, Martin Luther King, Tolstoj enzovoorts.
Ik zie ons al minstens even grote denkers, vooral
na het genot van een paar versnaperingen
We nemen allen ons eigen eten, drinken en
picknick kleedje mee.
We gaan ook gewoon door na 22.00 uur, daar
kiezen we voor ! (ook al is de avondklok weg)
Laten we samen ongehoorzaam zijn. Dat
verdienen we. Wij verzetten ons tegen het juk.
Omdat logica ver te zoeken is.
Bier drinken met vrienden moet kunnen. Ook nu.
Donderdag 13 mei 2021 is de dag, de dag van
verzet !
Sluit je aan op de barricade om 12.00 uur op het
volgende adres: Oegstgeest, Rijnzichtweg 92
(ongeveer)..
Laat weten of je met mij strijdt, zonder geweld !
Groetjes
Rik van het ondergronds verzet
Rik@condoor.com

Italo Treffen Westerwald, 18
juli 2021 ...

Het inmiddels derde Italo-Treffen Westerwald vindt
plaats op zondag 18 juli 2021 plaats . Het
ontmoetingspunt voor liefhebbers van Italiaanse
voertuigen begint om 9.00 uur in het Stöffelpark in
Enspel.
Het Italo Treffen is een ontdekkingstocht; over
benzine praten; Italiaans eten en een lekkere bak
koffie ... Wat heb je nog meer nodig?
De organisatoren zijn de Italo Freunde
Westerwald. Je kunt ze vinden op Facebook.
Verdere info? Bel dan met organisator Jan Bruikman,
tel.: +31622801128, of mail: jan@bruikman.nl
Aanmelding / registratie:
Contactpersoon is Jan Parting, telefoon: +49 152
33966721.
Routebeschrijving en parkeren:
Het adres van de rustieke evenementenlocatie is:
Stöffel Park, Stöffelstrasse in 57647 Enspel.
PS: Waar kennen we die mooie A112 van?

Leesvoer: Uit de oude doos
en ingescand: de A112 in
Autovisie 24 oktober 1969...

Zo af en toe plaatsen wij oude artikelen uit verleden
automobiel-tijdschriften met betrekking tot het
automerk: Autobianchi.
Rik wist onderstaand artikel over de A112, uit de
Autovisie, uitgave 24 oktober 1969, voor u in te
scannen.
1969 Autovisie 24 oktober-01.heic
1969 Autovisie 24 oktober-02.heic
1969 Autovisie 24 oktober-03.heic
(HEIC bestanden zijn middels internet te converteren
naar PDF bestanden, u dient te gaan
naar: www.converter365.com/imageconverter/heic/heic-to-pdf en deze vervolgens te
converteren naar PDF en deze vervolgens weer als
PDF naar uw PC of tablet down te loaden) Excuses
...
Helaas was het, in verband met de grootte van het
bestand, niet mogelijk deze hier in een juiste PDF
bestandsopmaak te plaatsen !
Gelukt? Dan veel leesplezier !
PS: Wij zijn nog verder op zoek naar oude, liefst
ingescande, artikelen over de overige Autobianchi
Bianchina / Giardiniera / Stellina / A111 / Primula en
Y10 modellen. Wij zouden het bijzonder op prijs
stellen als u nog oude artikelen heeft liggen en deze
-digitaal- beschikbaar zou kunnen stellen. Wij zullen
deze dan, na ontvangst op: info@autobianchiclub.nl, in een van onze nieuwsbrieven plaatsen.
Alvast hartelijke dank,
Het Bestuur

Voor de liefhebber:
instructieboekjes van de
Primula 65C en de eerste
serie A112 ...

Hieronder treft u de digitale uitgave van de
instructieboekjes van de Primula 65C en de eerste
serie A112 aan.
Gebruik deze s.v.p. enkel voor eigen gebruik.
Primula_65C_Instructieboekje_NL.pdf
A112_Instructieboekje_NL _ Serie1_juli 1970.pdf
Veel plezier ermee!
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