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Nog een paar nieuwtjes voor u ...

Slalomrijden op 4 mei 2019 !

Wimedo en Autobianchi
BBQ
Nieuwtjes:
- Wimedo Slalomrijden op 4 mei 2019
- Autobianchi BBQ op 17 augustus
2019
- Heritage Hub te Turijn ...

Wij gaven reeds eerder te kennen dat wij in overleg met Wimedo waren met betrekking tot een
dagje slalomrijden op het circuit te Lelystad.
Bestuurslid Rik heeft inmiddels contact gehad met Wimedo en kon regelen dat wij, als club, een
dagje kunnen slalomrijden. De bedoeling is een leuk groepje te krijgen van een man of 8 tot 10
welke interesse hebben. Er zal een 'cup' gemaakt worden.
De kosten voor die dag zijn 50 euro. Voor die 50 euro krijgt u een startkaart, wordt de auto
gekeurd en mag u 10 ronden rijden en proberen uw tijd te verbeteren. Ook zin om mee te doen,
meldt u dan spoedig aan onder: info@autobianchi-club.nl .
Datum:
Zaterdag 4 Mei 2019
Starttijd: 11.00 uur
(Uiterlijk 11.00 uur melden op het Midland circuit, Talingweg 89, 8218 NX Lelystad)
Niet vergeten:
Zeiltje meenemen ter voorkoming van olielekkage, onder de motor ( en iets om dit zeiltje te
verzwaren, zodat deze niet wegwaait )
Neem een valhelm mee, deze dient u te dragen als u rijdt !
Verdere info treft u hieronder (in PDF) aan:
HET PARCOURS.pdf
Allen hierbij uitnodigend,
Bestuurslid Rik van der Vlugt

Autobianchi BBQ bij Daan en Luuk...

U kunt reeds noteren:
Op zaterdag 17 augustus 2019, vanaf 16.00 uur, vindt in Amsterdam de gezellige Autobianchi
BBQ plaats bij clubleden Daan (Danielle) en Luuk Rietveldt plaats.
Kosten: 10 Euro per persoon (bijdrage voor het eten en drinken)
Aanmelden? Zend een e-mail aan Daan en Luuk, onder: Daniellerobijn@hotmail.com
App mag ook, het telefoonnummer van Daan is: 0621665390
Plaats:
Tuinpark de eendracht.
Joris van Den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam
Tuin 108
Beschrijving:
Vanaf parkeerterrein meteen links af
Dan meteen rechts af
Distellaan 108
Bijna aan het eind van het pad.

Nieuws: Heratige HUB Turijn

FCA opent Heritage HUB
Nieuw multifunctioneel expo-centrum voor FCA Heritage
FCA Heritage verhuist naar nieuwe locatie in Turijn.
Onder de naam Heritage HUB is onlangs het voormalige Officina 81 – ooit een van de
fabriekshallen van het Mirafiori-complex – officieel in gebruik genomen als de nieuwe
hoofdvestiging van FCA Heritage. Het is een veelzijdige, creatief te gebruiken ruimte
waar bezoekers van dichtbij in contact kunnen komen met de historie van de Italiaanse
auto-industrie en de auto's die deze geschiedenis geschreven hebben. Daarnaast zijn
er kantoren, vergaderzalen en trainingslokalen.
Het centrum met een vloeroppervlak van 15.000 m2 herbergt meer dan 250 auto's
en 8 thema-exposities, plus een speciale tentoonstelling over 80 jaar Mirafiori.
De voormalige fabriekshal biedt ook ruimte voor de producten en diensten van FCA
Heritage, waaronder de klassiekers van het Reloaded by Creators-programma die te
koop worden aangeboden op twee speciaal ingerichte stands.
Het nieuwe centrum zal binnenkort worden geopend voor het publiek, dat de
tentoonstellingen kan bezoeken onder begeleiding van een gids. Meer informatie over
deze rondleidingen zal worden bekendgemaakt op de website van FCA Heritage.
Voor meer info klik hieronder:
https://www.fcaheritage.com/en-uk/heritage/places/heritage-hub
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