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Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
De vakantietijd nadert met rasse schreden, doch het echte vakantiegevoel is er
niet echt. Ik vraag mij daarbij af hoe dat nu komt en de reden daarvoor is
verklaarbaar, bedenk ik mij vervolgens. Als gevolg van de genomen Corona
maatregelen heb ik de afgelopen 2 maanden veel thuis vertoefd en was ik aan
huis gekluisterd en kon ik thuiswerk verrichten. Het huis is inmiddels
opgeruimd, achterstallig onderhoud is verricht, de tuin staat vol bloemen en ik
zag zelfs kans de Autobianchi een aantal malen 'uit te laten'..., doch het voelt
toch niet echt lekker ... ik mis het warme contact met de club !
Normaliter hadden wij de Algemene Ledenvergadering er nu op zitten en
hadden wij de traditionele puzzelrit verreden en zouden wij nu hard op weg zijn
naar de vierde Nederlandse - Internationale Autobianchi Meeting - in Harderwijk.
Doch alles staat dit jaar, begrijpelijk, in de ijskast.
Ieders gezondheid staat immers voorop. Ik heb mij in ieder geval voorgenomen
om de tijd nuttig te gaan besteden en onze A112 eens goed na te kijken en in
orde te maken voor het komende verenigingsjaar. Het is een schrale troost is ...,
maar ik heb goede hoop, uiteindelijk vertrouw ik dat alles weer goed zal komen.
Blijf vooral gezond, ik hoop u weer snel te zien !
Uw webmaster

Opgedoken: een prijslijst voor de
Autobianchi 500 Bestel ...

Zo af en toe kom je. struinend over het wordwide web leuke Autobianchi
documenten tegen, zoals ook de prijslijst van Leonard Lang, toen de FIAT en
Autobianchi importeur voor Nederland. Wij zeggen en schrijven het jaar: 1969:
het jaar van de introductie van de A111 en A112.
Deze prijslijst betreft echter de Autobianchi 500 Bestel. Leuk om te ontdekken
dat deze auto toen vanaf Fl. (Nederlandse gulden) 3.864 verkrijgbaar was.
Kijk daarbij ook eens naar de prijs van de radio's welke vanaf Born (Limburg)
verkrijgbaar waren, in de keuzen: Lange Golf / Midden Golf en Korte Golf, waar
is de tijd gebleven ...
Autobianchi 500 Bestel_01021969.pdf

Een woordpuzzel ...

Om de tijd te doden ...
Kunt u onderstaande automerken vinden in bovenstaande woordpuzzel ?
De te zoeken automerken zijn:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ALFA ROMEO
BUGATTI
CADILLAC
DUESENBERG
ESSEX
FERRARI
GRAHAM
HUDSON
ISOTTA
JAGUAR
KELSEY
LAMBORGHINI
MERCEDES-BENZ
NASH
OLDSMOBILE
PACKARD
QUEEN
ROLLS-ROYCE
STUTZ
TALBOT-LAGO
UNIC
VOLKSWAGEN
WILLYS
XANTHOS
YUGO
ZAGATO

Introductie van de Nuova A112 in 1978...

In 1978 werd de toen, qua model en uitrusting, vernieuwde A112 gepresenteerd.
Dit betrof de vierde serie A112 welke in de jaren 1978 en 1979 gefabriceerd
werd. De Nuova A112 kenmerkte zich onder andere door een opvallend
gewijzigde dakstijl. Waren de eerste 3 series nog voorzien van een 'bol' dakje,
vanaf 1978 was deze voorzien van een 'vierkant' dakje, waardoor de inzittenden
wat meer hoofdruimte kregen. Verder werd het dashboard gewijzigd en was
deze voorzien van een volledig kunststoffen dashboard, zoals wij deze vanaf
1978 tot het laatste bouwjaar, 1986, zullen kennen. U heeft het wellicht al
bemerkt: het kunststofgehalte aan de A112 nam sinds 1978 behoorlijk toe.
Hieronder treft u de technische brochure aan welke alle Autobianchi dealers in
Nederland alvast ontvingen ter introductie van de Nuova (nieuwe) A112, welke
later uitgeleverd zou gaan worden. Zo konden zij mogelijk geinteresseerden al
informeren over hetgeen te verwachten stond.
U kunt deze brochure hieronder inzien en downloaden:
De_Nieuwe_A112.pdf

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

