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Geslaagde ALV + Puzzelrit te
Schipluiden 2022

Nieuwsbrief van juli / augustus
2022

Wat is er zo voor een
nieuws te melden?
Geslaagde ALV + Puzzelrit op 26
mei 2022;
Viva Italia 2022, 6 juni 2022, op
Autocircuit Zandvoort;
Weekend 16 en 17 juli 2022
Westerwald (D);
Internationale Autobianchi
Weekend niet vergeten!
Kokkerellen met Angela;
Voorzitster is fotogeniek;
A111 in Auto Motor Klassiek;
Een museumtip ...

Op 26 mei 2022 vond de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering 2022 in Schipluiden (Zuid
Holland) plaats. Clubleden Ellen en Albert-Jan
Snethlage regelden en organiseerden
deze interessante vergaderlocatie met aansluitende
Foto/Puzelrit. Ellen gaf vooraf reeds aan dat de
Auto/Puzzelrit eens helemaal anders van opzet zou
zijn. We waren benieuwd. De opkomst was goed.
Velen vonden Schipluiden. Trudy wist de
vergadering, als gebruikelijk, kort van duur te
houden. Rik van der Vlugt had reeds aangegeven
om als bestuurslid van de Autobianchi Club te willen
stoppen. Diens functie werd niet meer opgevuld, dat
wil zeggen dat er vanaf heden nog 5 bestuursleden
zitting hebben in ons bestuur, in plaats van zes: een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
twee algemeen bestuursleden. Peter Wolffs had ook
reeds aangegeven diens functie in 2023 vacant te
stellen. Met algemene goedkeuring van de ALV werd
Ellen Snethlage als opvolger voor Peter gekozen.
Peter heeft o.a. nog de opmaak en onderhoud van
de website en de nieuwsbrieven in diens portfeuille.
Deze portefeuille zal dus ook door Ellen worden
overgenomen, zodoende blijft er nog tijd over om
Peter's taken tijdig voor 2023 over te kunnen dragen
aan Ellen.
De Auto/Puzzelrit werd inderdaad interessant en was
anders dan wij gewend waren. De route was mooi en
zonder problemen te rijden, doch het vinden van de
oplossing bleek toch, voor de een en ander, wat
voeten in aarde te hebben. Al met al een super
aangename, mooie en gezellige dag. Het afsluitende
diner, na de prijsuitreiking, lieten wij ons goed
smaken. Albert Jan en Ellen, hartstikke bedankt
namens ons allen!!!
Hierboven en hieronder treft u een aantal foto's aan
van deze geslaagde dag!

Viva Italia 2022 te Zandvoort
op 6 juni 2022:

Op de tweede pinksterdag, 6 juni 2022, vond
wederom het inmiddels traditionele Viva Italia
evenement plaats op Autocircuit Zandvoort.
Onze club was uitgenodigd door de Lancia CLub
Nederland om tezamen met hen een standplaats in
te nemen op hun clubstand. Een aantal leden,
waaronder o.a.: Sjaak Visser, Ted Compas, Patrick
Hink en Didi en Angelique Delnoij, vonden
Zandvoort.
Het werd een mooie dag met veel Italiaanse
automobilia en sfeer. Jammer dat het weer hen in de
steek liet: harde wind en regen was niet hetgeen wat
je vooraf hoopte te krijgen... Maar Angelique liet zich
die dag niet kennen, getuige bovenstaande foto.
Een korte video-impressie ziet u door het klikken op
onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=1yy1imFarS8

Weekend Westerwald (D) op
16+17 juli 2022:

Weekendje Westerwald 2022, door 'onze razende
reporter':
Vrijdag 15 juli 2022:
Nou daar zijn we weer in Duitsland.
Het zou weer een mooi weekend worden met veel
zon en daar houden we zo van.
Vrijdag tegen het eind van de middag kwam iedereen
aan bij het hotel.
Het leek het huis van Blake and Chrystal wel van
Dynasty.
Nou dat word het hele weekend met me pink
omhoog lopen, hahahah...
Spullen naar boven en hup het terras op.
Bierrrr wilde de mannen en dat hadden ze ook weer
verdient na die lange rit.
Wij waren met Jan en Trudy opgereden dus ik was
bij Trudy in der té schattige auto’tje gestapt.
Nou we hebben wat afgezwaaid onderweg.
Oké iemand bleef zwaaien dus wij terug zwaaien. Ik
kreeg er een lamme arm van maar het bleek dat der
knipperlicht al die tijd aan stond...
Trudy had dus der cocktail verdiend.
S avonds heerlijk gegeten in het hotel en de dames
waren lekker hun mandje in gekropen na het eten
maar de mannen hadden nog heel veel bij te praten
over auto’s , auto’s en auto’s en een nieuw lid
charteren. Laddy & Petra.
Welkom bij de club!!!
Zaterdag 16 juli 2022:
Na een heeeeeerlijk geweldig ontbijt richting een
Whiskey brouwerij gereden.
Daar een rondleiding gedaan en dat eindigde met
een proeverij.
Heel leuk en de ene whiskey was lekkerder dan de
andere.
Sommige moesten nog rijden anders had het nog
gezelliger geworden hahahah...
Super geregeld door Jan Buisman.
Dit was weer eens iets anders.
We gingen niet mee rijden met de rondrit want dat
zou een hoop gehaast worden.
We hadden natuurlijk wel een soort van mini
vakantie dus rustig aan
Er moest nog bier en vlees gehaald worden voor de
avond bbq dus naar de supermarkt.
Toen kwam Ted erachter dat hij een stoeltje vergeten
was mee te nemen.
Whooohoooo we moesten dus naar de ACTION !!!!
Wat een narigheid ...
Stoelen badpakken en prullerij in geladen en door
naar het Hotel.
We gingen zelf een ritje maken. Op het gemakkie
wat Trudy der snoeppie wel aan kon.
Want de berg af gingen we 140 km maar , berg op
haalde we Max 40 km. Hahahahah...
Daar werd Trudy gestoken door een wesp !
Paniek want dat doet zeer...
Daar zagen we , aangekomen in het hotel de ene
bult na de andere bult bij Trudy opkomen.
Dit zag er niet goed uit.
Carmen zegt > we moeten een ui regelen !!!
Daar stonden Carmen en ik dan met een ui in ons
handen want dat schijnt te helpen.
Toen zagen we Trudy en de allergische reactie. Nou
een zak uien hadden we nog niet genoeg aan
gehad...
Huppetee naar de receptie en naar een huisarts.
Wij pakte de lift want dat was sneller !!
We stappen in deuren dicht en licht uit.

Luck met de 'Wolf in schaapskleren'-prijs...

Eind goed, alles (gelukkig) goed!

Internationale Autobianchi
Weekend op 10+11
september 2022:

We zijn er klaar voor. Rik en Angela zijn druk doende
geweest met de organisatie met de inmiddels
traditionele Internationale Autobianchi Meeting!
Wij mogen dit jaar voor de vierde maal de
Internationale spits afbijten... In het weekend van 10
en 11 september 2022 is het eindelijk zover!!!
WIj verheugen ons er al op!
Rik is de afgelopen dagen nog druk in de weer
geweest en is 'in stijl' de route nog eens gaan
verkennen. Die outfit met klompen staat 'm perfect,
mogen we wel zeggen... ha..ha ...
PS: Nog aan het twijfelen? NIET DOEN ..., het wordt
TOP! U kunt zich nog tot uitterlijk 15 augustus 2022
inschrijven!
Zorg dat u er ook bij bent, voor het geval u dat nog
niet deed !!!
Het Bestuur

Kokkerellen met Angela:

Bij deze een heel makkelijk Italiaans recept, een van
onze favoriete Italiaanse pasta. Thuis vinden ze het
heerlijk.
Het is een klassiek recept uit de Italiaanse
cuisine, namelijk: Spaghetti alla Carbonara.
Benodigdheden – voor 4 personen:
Klontje boter
Pancetta: 100 gr. in blokjes
Knoflook: 1 teentje heel
Spaghetti: 350 gr.
Eieren: 2 stuks losgeklopt
Parmezaans kaas: 40 gr. geraspt
Pecorino kaas: 40 gr. geraspt
Zout & peper
Bereiding:
Smelt de boter en voeg de pancetta en knoflook toe.
Bak de knoflook tot ’t bruin wordt en verwijder dan de
knoflook.
Kook de spaghetti in gezouten water beetgaar, laten
uitlekken en toevoegen bij de pancetta.
Haal de pan van het vuur en roer de eieren, helft van
de parmezaanse kaas, helft van de pecorio kaas en
wat peper door de spaghetti.
Goed roeren want de eieiren moeten de spaghetti
bedekken.
Dan pas de rest van de parmezaanse en pecorino
erdoor roeren.
Zo eten wij dit gerecht wanneer ik niet veel tijd heb
om te koken, het staat echt binnen 15 minuten op
tafel, en eigenlijk heb ik alle ingrediënten wel
standaard in huis. Pancetta vervang ik geregeld door
baconreepjes, spekjes, chorizo of een combi
daarvan, net wat ik dan in huis heb.
Wanneer het meer verantwoord moet zijn met
groente, of dit gerecht gepland maak, doe ik er
gebakken ui, prei en doperwten door.
Buona cena!
Smakelijk!
Angela

Autobianchi in de media...

Dat onze voorzitster met haar autootje een
eyecatcher is, kunnen wij inmiddels wel stellen...
Hierboven en hieronder twee fotootjes, genomen uit
het FIAT Club-blad en een krantenartikel over de
Oldtimerdag te Medemblik, welke op 24 juli 2022
plaatsvond.

A111 in Auto Motor
Klassiek...

Gevonden op het wordwideweb:
Klik op onderstaande (PDF)-link:
A111.pdf
Veel leesplezier,
Uw webmaster

Een museumtip...

Voor wie een bijzondere Autobianchi wil zien:
De Autobianchi A112 Giovani, in 1973 gepresenteerd
door Pininfarina op basis van een A112 Abarth, is
momenteel te zien in het ‘MAC – Museum Art &
Cars’ in het Duitse Singen. De Giovani staat daar
samen met een aantal andere auto’s uit de collectie
van de Italiaan Corrado Lopresto. De tentoonstelling
is nog te zien tot en met 16 oktober 2022. Voor meer
info zie https://www.museum-artcars.com/ausstellung/concept-cars/.
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