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Het duurde even, maar ineens zitten we toch in de Horrorwinter. 
Laten we hopen dat de kou snel weer uit de lucht is en ‘t weer 
leuk weer wordt aan je eend te knutselen zonder te blauwbekken. 
Kortom tijd om de juiste cursus te volgen!!
Voor alle cursussen zijn er al inschrijvingen, maar er is ook nog 
ruimte bij alle cursussen. Wees er dus snel bij, want voor de 
meeste cursussen is er een limiet. Dus aanstaande Eendologen, 
Motor-, versnellingsbak-, remmen-, koets- en elektra specialisten: 

GA NAAR 
WWW.EENDEEI.NL/CURSUSSEN 
LEES HET AANBOD EN MELD JE AAN!

Het wordt weer een druk Eenden-
jaar, Vele historische autofestivals 
en meetings staan op de agenda. 
Het historisch festival in Raalte 
op 14/15 april. Het Hardenbergs 
Lelijke Eendenrecord op 9 juni, De 
ICCCR in Engeland van 9-12 augus-
tus en diverse speciale Eendeëi-
uitjes. In een volgende mailnieuws 
meer....

Niet vergeten! 
De meeste leden hebben  hun 
contributie voor dit jaar al 
overgemaakt 
en kunnen 
binnenkort 
hun lidmaat-
schapskaart 
in de bus 
verwachten. 

Nog niet 
betaald? 
Doe dit dat 
dan snel. 
Tot 1 maart 2012 kunt u nog met uw oude kaart terecht in het maga-
zijn en de werkplaats. Daarna niet meer!

Er wordt op dit moment wordt 
de laatste hand gelegd aan de 

vernieuwde website
Toegankelijker, handiger en 

actueler dan ooit.

(tot die tijd is de huidige site 
natuurlijk nog geheel operationeel)

Per 1 januari 2012 veranderde 
de vrijstelling motorrijtuigenbe-
lasting voor oldtimers.
De algemene grens verschuift 
van 25 naar 30 jaar, dus wie 
hoopte dat z’n ‘86 er Eend nu 
wegenbelastingvrij is heeft 
pech. (Overigens is er nog wel 
een soort overgangsregeling 
voor auto’s die op 31-12-2011 
25 jaar waren.) 

Voor meer informatie: lees het 
volledige artikel op de website 
of vraag ‘t de belastingdienst.
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Nieuwe regeling 
vrijstelling motor-
rijtuigenbelasting

Startmotoren, dynamo’s 
en versnellingsbakken....

Gefeliciteerd!
We feliciteren onze secretaris 

Jan Naezer met de geboorte 

van een prachtige klein-

dochter.  Madelief is haar 

naam en ze is geboren op 

14 januari 2012. 

24 maart 2012: OPERATIE NACHTVLUCHT

Onze Magazijnmedewerkers hebben de afgelopen maanden niet stil 
gezeten. Vele tientallen startmotoren, dynamo’s zijn gereviseerd en 
hebben een strenge keuringdoorstaan. De volgende stap is om de 
vele versnellingsbakken in onze magazijnen op kwaliteit te beoor-
delen. Hiervoor zoeken we nog assistentie van mensen die een 
zaterdagmiddag de handen uit de mouwen willen steken.
magazijn@eendeei.nl

leuke site!
 
Van Jeroen Onck ontvingen we, 
warm aanbevelend, ter leering 
ende vermaeck deze zeer 
lezenswaardige site:

www.lowtechmagazine.
be/2008/06/2cv-citroen.html

Het begint zo: “Wie zich 
afvraagt waarom zuiniger tech-
nologie niet tot zuiniger auto’s 
leidt, moet eens een kijkje ne-
men in deze (Nederlandstalige) 
Citroën-brochures. 

Clubblad 

Op zaterdag 24 maart is het zover. De klok gaat naar voren en wij 
rijden onze Nachtvlucht. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
De startlokatie is bekend en de route is uitgezet. Alleen op dit 
moment kunnen we nog niet exact vertellen wat de prijs van 
Nachtvlucht 2012 wordt. Hou de site en uw mail in de gaten voor 
de definitieve inschrijving.

In maart verschijnt er weer een 
clubblad. We zijn nog zoekende 
naar een iets andere vorm, maar 
het papieren blad blijft ook in dit 
crisisjaar gewoon verschijnen. 
We zoeken wel redactionele 
assistentie! Dus klim massaal in 
de pen en pak uw fototoestel. 
Uw bijdragen zijn zeer welkom!
redactie@eendeei.nl

N.B.: Het bestuur heeft wat vragen gehad over de 
automatische incasso. Op 12 mei is ‘de contributie’ daarom een 
belangrijk vergaderonderwerp op de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering. Let op die datum. (zie ook de kalender, 
die u eind december van ons heeft ontvangen!)

Ook als er niks te sleutelen valt, 
wordt ons ‘clubhuis’ steeds vaker 
bezocht... Gewoon voor de gezel-
ligheid!  Op veler verzoek gaan we  
-zoals een beetje vereniging be-
taamd- EEN KLAVERJASAVOND-
organiseren! Met mooie prijzen!
Entree: 2 euro.  Inschrijven bij:
activiteiten@eendeei.nl

4 april: Klaverjasavond


