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Er is weer nieuws te
melden !
Snel even lezen ....
Nieuws
september/oktober 2019 !
Verslag van de geslaagde zomer
BBQ te Amsterdam;
Trudy wint prijs op de Concours
d'Elegance te Paleis Soestdijk;
Jan en Trudy in het maandblad
Octane;
Verrassend nieuws van Patrick en
Jolanda, organisatoren van de
Najaarsrit 2019!
En tot slot.... 'Wist u nog dat...'

Geslaagde Zomer BBQ te
Amsterdam...
De Zomer BBQ te Amsterdam was prima voor elkaar!
U treft hieronder weer een leuk verslag aan van Daan,
onze razende reporter. Daan was tezamen met Luuk
organisator van dit smakelijke evenement.
Zo we zijn weer bijgekomen van een heerlijke gezellige
avond.
De BBQ was dit keer bij ons in Amsterdam.
We hadden redelijk wat aanmeldingen en het zou een
lekker ploeggie worden.
Jolanda belde me een keer op en zei er komen 2
verassings personen bij.
Hmmmmm wie zou dit zijn. Ik raaide maar en raaide maar ,
maar ik kwam er maar niet op.
Sinterklaas? De kerstman? Een stripper? Nee veel leuker
werd me gezegd.
Carmen en Achim.
Nou leukkkkkkkk. We hielden dit als verassing.
Carmen en Achim waren nog nooit in Amsterdam geweest
dus was het plan om een beetje de toerist uit de hangen.
Ze zijn eerst met Jolanda en Patrick bij de leukste Broodjes
Zaak van Amsterdam gaan eten
Nou laat dat ons zaakje zijn hahahahah. Daar heerlijk
ontbeten en hup richting de stad.
Het plan was om met zijn allen in 1 auto te zitten want dat
was gezelliger.
Oké wij dames houden nogal van onze derrière dus met
een beetje proppen hier en daar paste Achim er niet meer
bij.
Oké 2 auto’s dan maar. Ongezellig maar kon niet anders.
Carmen en Achim bij ons in de auto zodat we wat over
onze mooie stad konden vertellen.
Daar kwamen we op het lumineuze idee om de telefoons
aan te zetten en zo hadden we contact in de auto’s.
Ze keken hun ogen uit en hebben lekker door de stad
gereden en hier en daar uit gestapt voor een foto
momentje.
Rond 3 uur naar de tuin gegaan en alles klaar gemaakt.
Carmen en achim in het hoekje gaan zitten en daar
kwamen de eerste binnen.
Aaaaaah wat leuk dat jullie er ook bij zijn.
En zo ging het met de rest ook hahaha
De bbq werd aangezet en de zalm lag er lekker op.
Niet iedereen houd ervan dus huppeteeee de ballen gingen
er ook bij. Nou het rook al heerlijk.
Volgens mij heeft iedereen wel zitten smullen.
Het was een heerlijke sfeer. Iedereen weer een beetje bij
kletsen bij elkaar.
Dat vind ik echt zo leuk aan deze groep je hoort allemaal
bij elkaar.
Drank vloeide rijkelijk en zo ook de gesponsorde Flügels.
Doppie op je neus en flesje naar binnen gooien wat een lol
maar wat hebben we gelachen.
We bleven met een klein ploeggie over en lekker zitten
kletsen met 253 kaarsjes aan
We hoorden dat Jo en Pat met Achim en Carmen naar het
Zuiderzee museum gingen. Ik wil niks missen dus een
beetje mezelf uitgenodigd hahahahahdus nu waren wij de
verassing voor hun.
Heerlijke die spontane acties.
Toen Trudy van ons hoorde dat we mee met ze gingen was
ook haar reactie oooooh leuk ik wil ook mee.
Jan overgehaald om te blijven slapen en zo hebben we
weer een heerlijk bonus weekend met allemaal leuke
mensen en dingen die we ondernemen.
Nu weer wachten op de volgende meeting.
Tot 12 oktober 2019 bij de najaars rit?
Die op 13 oktober 2019 (zie verder in deze nieuwsbrief)
doorgaat.
We maken er weer een weekendje van voor de
liefhebbers.
Tjonge... wat was dit weer een mooi verslag door:
Daan, onze razende reporter
Ja...! ook U kunt haar gaan treffen bij:
Broodje Daan
Jan van Galenstraat 219
1056 BW Amsterdam
020-6830586
Open vanaf 6.00 uur

Trudy wint prijs bij Concours
d'Elagance Paleis Soetsdijk...

Op 24 & 25 augustus 2019 vond een van de grootste
klassiekerfeesten van Nederland, genaamd: Concours
d'Elegance, plaats op Paleis Soestdijk! Ook onze club was
er vertegenwoordigd met de Stellina van Rik en Angela, de
A111 van Patrick en Jolanda, de A112 van Jan en de
Bianchina van Trudy.
Rik nam met hun Stellina deel aan de categorie: 'Fiat, en
aanverwanten'. Jan en Trudy namen deel aan het
Nationaal concours, naar aanleiding van het artikel in
Octane Magazine (zie later in deze nieuwsbrief).
Hierbij nam Trudy met haar Bianchina Cabriolet deel aan
de categorie: 'Cabriolet en Coupés'.
Jan's zwarte A112 Abarth 70HP stond ingedeeld bij de
categorie “Restomods”.
Patrick stond met diens A111 bij de club EMW ('Elk Merk
Waardig').
Topklasse dat Trudy met haar Bianchina Cabriolet (de
'Coccinella') de welverdiende eerste prijs in de categorie
Cabriolets en Coupés in de wacht wist te slepen!!! Trudy,
nog van harte gefeliciteerd met het behalen van deze
mooie prijs !

Trudy, met haar Coccinella, blij met de eerste prijs ...

Fotografische impressie van het geslaagde weekend op
Paleis Soestdijk

Jan en Trudy in het maandblad
Octane...

Wij meldden het al eerder.... Jan en Trudy kregen een
reporter van het maandblad Octane op bezoek. Het werd
een mooie reportage over hunzelf en hun Autobianchi's
A112 en de rode Coccinella (Trudy's troetelautootje)...
Wij hebben het internetverslag hieronder in PDF
weergegeven.
Ook de augustus uitgave van Octane gelezen of gekocht,
daar staat namelijk tevens een verslag in!
Octane Sept2019.pdf

VERRASSING!!! Najaarsrit 2019,
wordt najaarsweekend 2019 !
Wij vermeldden het een en ander reeds in de vorige
nieuwbrief, doch wij hebben EEN VERRASSING in petto !
De Najaarsrit op zaterdag 12 oktober 2019 zal dit jaar
uitgroeien tot een najaarsweekend ! Jolanda en Patrick
organiseerden ook een zondagprogramma en wisten te
melden dat twee 'onbekende' sponsoren bereid werden
gevonden om het zondagprogramma te sponsoren.
Fantastisch! De totale kosten voor dit weekend zullen dus
bescheiden blijven !
Hoe gaat het programma op zondag 13 oktober 2019 er
dan uit zien? Jolanda en Patrick meldden:
Tussen 09.30 uur en 10.00 uur zullen wij verzamelen op de
Groeneweg 10 in Hem
Omstreeks 10.15 uur zullen wij vertrekken naar onze
uiteindelijke bestemming, welke nog een verrassing is. Wij
zullen dan via een mooie, doch kleine, tour door het
oostelijke deel van west-Friesland naar deze bestemming
rijden. Op de plaats van bestemming zal er koffie/thee met
gebak/koek geserveerd worden waarna een rondleiding zal
gaan plaatsvinden. Na deze rondleiding zullen wij het
najaarsweekend gaan afsluiten en zal een ieder wederom
bijtijds richting huis rijden.
Wat vond er ook weer op zaterdag 12 oktober 2019 plaats?
=============================================
Op de zaterdag zullen wij starten in Oosterleek, bij
Herberg ‘t IJsselmeer,
Oosterleek 11,
1609 GA Oosterleek
(zie ook: https://www.herbergh-ijsselmeer oosterleek.nl/ ).
Aanvang tijdstip: 11:00 uur. We zullen dan starten met
koffie of thee en appelgebak met slagroom .
Uiterlijke starttijd: 12.00 uur.
Wat is de bedoeling?
Het is een puzzelrit maar de deelnemers zijn uiteraard niet
verplicht om te puzzelen, u kunt ook eenvoudig lekker
toeren en van de omgeving genieten !
De eerste deelnemers verwachten we rond 17.00 uur terug
waarna we gezamenlijk zullen genieten van het borreluurtje
met bittergarnituur.
Om 18.00 uur staat een drie gangen diner klaar.
Het diner zal bestaan uit:
Voorgerecht:
Heerlijke mosterdsoep met uitgebakken spekjes .
Geserveerd met boerenbrood met kruidenboter .
Hoofdgerecht:
Kip in champignon roomsaus en Oosterleker stoofpotje .
Verse warme groente , gebakken aardappels , dikke frieten
en gemengde salade .
Nagerecht:
Ijs à la Herberg .
(Voor evt. dieet- of andere diner-wensen: maak even een
e-mailbericht naar Jolanda of Patrick, voor hun emailadressen zie verderop !)
De kosten voor dit gehele weekend zijn slechts € 30,per persoon.
De borrels zijn voor eigen rekening (een ieder krijgt een
eigen barkaartje).
Voor eventuele overnachtingen in de buurt?
Check even op internet, er zijn mogelijkheden genoeg !
Aanmelden voor deelname?
Dat kan per e-mail, naar organisatoren:
pekkie67@hotmail.com (e-mailadres van Patrick)
of Jolandanoordermeer@live.nl (e-mailadres van Jolanda)
Uiterste aanmelddatum:
Uiterlijk 6 oktober 2019. (E.e.a. i.v.m. te bestellen
catering)
Wij hopen dat allen kunnen komen !
Elke deelnemende equippe ontvangt een rallybord en er
zal een prijsje zijn voor de winnaar van de puzzelrit.
U bent allen van harte uitgenodigd,
Jolanda en Patrick
(Jolanda en Patrick, alvast hartelijke dank voor dit mooie
en leuke initiatief !)
Het Bestuur Autobianchi Club Nederland

Wist u nog dat ...
Luit, Gerrie & John, Sjaak, Klompen Jan, Ron, Jan &
Trudy, Ted & Marianne, op zaterdag 10 augustus
2019, een bezoek brachten aan het evenement van de
Lanciaclub in Doorn (Het Doornse Gat). Het werd,
zoals voorheen, weer een leuk, ongedwongen, zeer
vrijblijvend en gastvrij evenement !. Meer hierover kunt
u hieronder lezen in dit leuke verslag van Ron:
Een zaterdagmiddag in het Doornse Gat___.pdf
Op 28/07/2019 zijn clubleden: Luck & Daan, Patrick &
Jolanda, Jan & Trudy, Ted & Marianne en Marco v. B.
naar de oldtimerdag in Hoorn geweest. Het beviel
prima. Bijzonder vermeldenswaardig was dat Marco
een prijs won en met de Marylin Monroe (look-a-like)
op de foto mocht !
Jan & Trudy ook deelnamen aan de oldtimerdag in
Huizen, op 7 september 2019. Het werd een leuke dag
en is mogelijk een aanrader om deze ook eens te
gaan bezoeken. Zij waren er met hun zwarte A112
Abarth uit 1984 en de groene A112 uit 1975. Jammer
dat het weer deze zaterdag, wisselvallig (afwisselend
zon met regen), was. Meer over deze oldtimerdag is te
zien op: https://www.oldtimershuizen.nl
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