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Beste {{voornaam}} {{achternaam}}.
In het weekend van zaterdag 10 september 2022 +
zondag 11 september 2022 vond het internationale
Autobianchi weekend, voor de vierde maal sinds
2005, in Nederland plaats. Dit jaar werd deze
georganiseerd vanuit de oude vissersstad
Harderwijk. (vroeger gelegen aan de Zuiderzee).
Op vrijdag zijn wij gestart met een bezoek aan
Classic Mike, Tweespan 21, 3897 AG Zeewolde.
Classic Mike in Zeewolde restaureren ze met een
jong team, in een mooie, nieuwe werkplaats, de
meest zeldzame en bijzondere klassieke auto's. We
kregen een aantal mooi gerestaureerde auto's te
zien. Verder werd ook aan de inwendige mens
gedacht. Hierna gingen wij naar 'Hans en Grietje'
een pannenkoekenhuisje aan de andere zijde van
Zeewolde. Toch zeker 40 heksen en tovenaars
voelden zich daar meteen thuis: de tafels bewogen
plots, er stond van alles op zijn kop, er gebeurde
ineens van alles.

Menig tovenaar kreeg het even te zwaar ...
Sommigen waren nog in de roes toen wij richting
hotel eh.... vlogen... Zo ontving ook politie Nederland
een zeer welkome sponsoring!!!

Even lachen.... er waren zelfs een aantal welke
bleven lachen en meermaals langs de flitscamera
reden... en een foto onvoldoende vonden ....:
Op zaterdag 10 september druppelden ook de
laatste deelnemers binnen bij Veluwe Hotel:De
Beyaerd.

We werden begroet door visser Rik, in een heus
traditioneel visserskostuum.
Na een toelichting wat er die dag allemaal in het
veschiet lag gingen wij, gewapend met een
routeboek, chocolade en wat te drinken op weg. In
het routeboek kwamen wij het bekende rode
mannetje weer tegen, welke ons de weg wees!
Gelukkig kwamen we onderweg geen flitspalen meer
tegen! ... of zou de chocolade goed zijn werk hebben
gedaan...
Na een lange rit en een wegomleiding kwamen wij
op tijd aan bij Metropole Druten, een fantasttische
oldtimer-expositie. Er konden ook oldtimers gekocht
worden, doch het ging ons toch een beetje boven
ons budget... De duurste auto welke aangeboden
stond bleek een Alfa Romeo rallye-auto van ettelijke
miljoenen Euro !!!

De dure Alfa Romeo ralley-auto ...
Bij Metropole Druten, werd na een smakelijke lunch,
terug gereden naar het hotel, waar iedereen zich in
feestkledij kon steken voor het aansluitende diner en
feestavond met zanger Mees. Gevolgd door een
bingo met bijzondere prijzen! Leuk dat iedere
deelnemer een prijsje won!!!

Gezellige boel...
Zondag, de laatste dag van het evenement...
Vandaag stond een bezoek aan de haven van
Harderwijk op het programma. Wij bezochten daar
een botterloods en een nog werkende molen en
kregen een smakelijke lunch aangeboden in de
visafslag ... waar het sommigen nog lukte een
smakelijke gerookte makreel te scoren.
De vrijwilligers waren speciaal voor onze club
gekomen om uitleg te geven over de werking van de
molen en de historie van Harderwijk als
vissersplaats.
Helaas was het hierna weer afgelopen en genoten
wij van een fantastisch Internationaal Autobianchi
Weekend 2022.
Hierbij de hartelijke dank aan Rik en Angela voor de
organisatie!

Op naar de volgende Internationale Autobianchi
Meeting, welke in 2023 plaats zal gaan vinden in
Duitsland. We hebben horen vertellen dat deze dan
mogelijk rond Dortmund plaats zal gaan vinden.
We zijn benieuwd ...

Leesvoer ...

Gevonden op het world-wide-web:
Een Motorworld-bulletin in Engels/Duits.
Veel leesplezier:
MOWO_Bulletin_144.pdf

Nieuws aan het 'Abarth front' ....
Vers van de pers...
Het wagenpark wordt steeds meer elektrisch. Ook
Fiat, met de Abarth, kan hier niet aan ontkomen.
Er staat een nieuwe elektrische Fiat500 Abarth op
het programma.
Zie hiervoor het hieronder vemelde artikel, vanaf de
Autoweek website.
DIT GING BIJ ABARTH ALLEMAAL VOORAF AAN
DE 500E.pdf

Webmaster Autobianchi Club
Nederland wijzigt in 2023 ...
Ellen Snethlage werd bereid gevonden het
webmaster-schap van de club over te nemen. Naast
het webmasterschap zal zij tevens als bestuurslid
binnen de club deel gaan nemen. Peter Wolffs heeft
aangegeven het rustiger aan te willen gaan doen en
is verheugd dat Ellen diens werkzaamheden gaat
overnemen.
In het weekend van 19 en 20 november 2022 vond
de korte instructie over het hoe, wat en waarom in
het Limburgse plaats...

Het werd een vloeiende overdracht ...

Wie herinnert zich dit nog?

Uit de oude doos...
Reacties onder: info@autobianchi-club.nl
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