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Hallo {{voornaam}} {{achternaam}},
WAT HEBBEN WIJ IN PETTO?

Internationale Autobianchi
weekend Italië, 2018 ...

- Internationale Autobianchi Meeting in Italië 2018
- Noordelijk weekend gaat wederom niet door ...
- Bijpraat / Technische dag 13 oktober 2018 bij
Auto Europa Italië in Hem ...

In het weekend van 1 en 2 september 2018 vond het
Internationale Autobianchi Weekend, rond
de Italiaanse stad: Milaan, plaats.
Het programma bestond, in vergelijking tot de
voorafgaande meetings, hoofdzakelijk uit bezoeken
aan verscheidene automobilia musea.
Gedurende dit weekend werden de volgende musea
bezocht: het Alfa Romeo Historisch Museum te
Milaan; In een oude vliegtuigfabriek in Somma
Lombardo kon de Bertone Collectie bewonderd
worden, alsmede de Caproni aeronautical workshop,
daarnaast kon een goede indruk verkregen worden
van de Italiaanse vliegtuighistorie. Tot slot werd een
bezoek gebracht aan het museum Fisogni in
Tradate, alwaar antieke benzinepompen, platen,
afbeeldingen, blikjes, olie-installaties, aerometers,
compressoren, brandblussers, vintage
ansichtkaarten en gadgets van de
oliemaatschappijen uit de 20ste eeuw bekeken
konden worden.
De internationale opkomst gedurende dit evenement
was redelijk. Onze club sloeg hierbij absoluut geen
slecht figuur. Wij waren, buiten de Italianen,
wederom goed vertegenwoordigd. Zelfs onze medeclubleden en Noorse vrienden Torbjorn en Heidi
waren van de partij !
Het weer viel op zaterdag tegen, doch dat mocht de
pret niet drukken. Dat werd zondag meer dan goed
gemaakt. Voor de foto's van dit evenement verwijzen
wij naar Facebook. Onze 'clubfotograaf', John
Polman, heeft weer een aantal mooie foto's aan
Social Media toevertrouwd.
Daarnaast werd een mooi Italiaans filmpje gemaakt
van dit internationale evenement. (indien u het
Italiaanse filmpje in het Nederlands vertaald wenst,
kunt u Youtube aangeven dit te vertalen, hoe? zie het
PDF documentje welke hierbij staat).
Voor het Italiaanse filmpje:
https://www.youtube.com/watch?
v=9o8ZLyyRFCY&feature=youtu.be
Hoe stel ik Nederlandse of Noorse (voor onze
Noorse vrienden) vertaling in onder Youtube? (klik op
onderstaande PDF voor een instructie)
INSTELLEN VAN AUTOMATISCHE VERTALING IN
YOUTUBE.pdf
Voor de foto's op onze Facebook site, zie:
https://www.facebook.com/search/top/?
q=autobianchi%20club%20nederland

Een deel van de Bertone collectie ...

De Autobianchi Runabout, geconfisceerd door Rik ...

Noordelijke weekend gaat
wederom niet door...
Beste leden,
Het spijt ons ten zeerste
dat het te organiseren
Noordelijk weekend,
welke in het weekend van
22 en 23 september 2018
plaats zou gaan vinden
wederom geen doorgang
zal vinden. Wij betreuren
dit ten zeerste.
Het Bestuur van de Autobianchi Club Nederland

Autobianchi Bijpraat /
Technische dag 2018 ...

Wilt u ook eens bijpraten over de techniek van
uw Autobianchi?
Wilt u eens bijpraten over wat u heeft beleefd
met uw Autobianchi?
Heeft u technische vragen?
Wilt u gewoon een reden hebben om met uw
Autobianchi te rijden?
Wilt u weten welke aandachtspunten er zijn voor
uw Autobianchi A112?
Bent u nieuwsgierig?
Komt u voor de gezelligheid?
Dan....
bent u van harte uitgenodigd om de Autobianchi Club
Nederland: Bijpraatdag / Technische Dag op

zaterdag 13 oktober 2018, aanvang 10.30 uur,
bij te wonen bij:
Auto Europa Italië,
Groeneweg 2,
1607MK Hem.
De koffie staat vanaf 10.30 uur voor u klaar!!!
Zie hier de officiële bekendmaking: Technische dagABC-2018.pdf
Met dank aan Ted en Marianne Compas (Auto
Europa Italië)
Het Bestuur van de Autobianchi Club Nederland
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