
Vereniging de Alternatieve Garage ‘t Eendeëi • Korperpad 25a • 3084 NB  Rotterdam

‘t Was weer behoorlijk fris de afgelopen maanden. Maar voor sommige leden nog lang niet koud genoeg. Neem nou Gert Jan van Asperen, die samen met doch-
ter Mirthe in zijn AK400 een tripje Finland deed, of de Ei-leden die in de bittere kou offroad gingen in de Kempen. Voor de zonaanbiddende Eendrijders, die hun 

auto ‘s winters liever sneeuwvrij in de garage hebben staan en uitkijken naar de lente is er dit jaar ook weer van alles te doen. Te beginnen met:

DE OPERATIE NACHTVLUCHT OP 30 MAART!!  Opgeven kan nog tot 17 maart. Ga naar de website of mail naar activiteiten@eendeei.nl

Het ‘papieren’ clubblad van ‘t EI is al 35 jaar lang een fenomeen in Eendminnend Nederland. 
En dat wil het overgrote deel van onze leden graag zo houden, (naast de digitale infomatie, zoals 
deze mail en onze fantastische website) Om het blad te kunnen ‘vullen’ hebben we wel uw 
inbreng nodig! Dus stuur ze op, uw foto’s, anecdotes en verhalen. 
Begin maart gaan we ermee aan de slag Dus uw imput graag uiterlijk 
komend weekend naar: redactie@eendeei.nl 

Kijk ook op onze website

De meeste 
leden 
hebben 
hun con-
tributie 
voor 2013 
inmiddels 
overge-
maakt of hebben het 
automatisch laten afschrijven. Begin maart wordt 
de lidmaatschapskaart per post aan u verstuurd! 

Na het overweldigende succes  van de ‘Project-Eend 
van 2012 hebben we weer een nieuwe aanbieding: 
Een mooie Charleston voor 300 euro.
Liefhebbers kunnen zich aanmelden via: 
project@eendeei.nl. Uiteraard leg je uit waarom deze 
Charleston voor jou moet zijn! Je aanmelden voor 
dit project kan nog tot 9 maart 2013. De ‘loting’ vindt 
plaats tijdens de kofferbakmiddag op 16 maart om 
15.00 uur. Lees voor meer informatie en de 
voorwaarden onze website

www.eendeei.nl

Het maandelijkse EI-CAFE wordt steeds drukker bezocht. Iedere derde vrijdag van de maand bent u 
van harte welkom in ons idyllische clubhonk aan het Korperpad. Geniet van het 
knapperende houtvuur in onze houtkachel, van de muziek, de heerlijke hapjes. leg een kaartje
en ontmoet alleen maar leuke mensen! Vanaf een uur of acht staat de deur open!

Over knapperende haardvuurtjes gesproken: ‘t Eendeëi heeft een (zeer terecht ) verzoek gekregen 
van de buren om alleen maar droog hout te gebruiken voor onze houtkachel binnen en de vuurton buiten. Ook ‘t Eendeëi 
koestert het milieu, Dus let daar op!!!  Overigens is onze houtvoorraad aardig geslonken de afgelopen tijd. 
Dus wie nog wat (schoon) openhaardhout over heeft...  Neem ‘t mee als je naar ‘t Korperpad komt!! 

fe
b

ru
a

ri
 2

01
3

15 
    MAART:

EI CAFE

De aanmeldingen voor de cursussen van 2013 blijven maar binnenkomen. Dit vinden wij natuurlijk helemaal goed. 
Top dat er zoveel belangstelling bestaat voor het volgen van een cursus om je auto nog beter zelf te leren kennen/
onderhouden!
Aan al deze belangstelling zit echter ook een maar! Op een gegeven moment zit een cursus gewoon vol en is het niet 
meer verantwoord om mensen tot een cursus toe te laten. Hieronder even een update van de stand van zaken:

 DE
CURSUSSEN

IN 2013

Dus: Als je een cursus overweegt, schrijf vandaag via de site 
in, vol=vol! Voor je het weet moet je wachten tot 2014!!

Vooral voor Eendologie zijn er jaarlijks veel aanmeldingen! 
Wie voelt zich geroepen, en heeft de kennis!, om een tweede 
cursus in bijv. het najaar te draaien! Laat het weten aan Paul 
Otto, cursuscoördinator. cursus@eendeei.nl

Met vriendelijke Ei groeten, Paul Otto, cursuscoördinator

Eendologie:                       VOL.   Mensen staan inmiddels op de wachtlijst!
Versnellingsbakrevisie:  VOL.   Mensen staan inmiddels op de wachtlijst!
Motorrevisie:                    VOL.   Eventueel kan je op de wachtlijst!
Elektra:                          Nog 7 plaatsen zijn er vrij.
Koets:   Nog 5 plaatsen zijn er vrij.
Lassen:   Nog 4 plaatsen zijn er vrij.
Remmen:  Nog 5 plaatsen zijn er vrij. (diverse onderdelen

Een nieuwe projecteend!!


