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

fotografie: Jan Naezer

CitroMobile stond dit jaar in het teken van ‘de vrouw’. ‘t Eendeëi verwelkomde alle vrouwelijke bezoekers om te komen poseren bij een Eend.

Ons clubhonk aan het Korperpad is weliswaar erg idyllisch, 
maar net als onze auto’s erg onderhoudsgevoelig. 
Klussen om er rond het pand doen we in de regel als leden zelf.
De komende maanden gaan we allerlei klusmiddagen 
organiseren. En zoeken daarvoor dringend vele ‘handige han-
den’. Concreet zoeken we enthousiaste vrijwilligers voor de 
volgende werkzaamheden:
1. Een veilige trap maken naar de zolder van het magazijn
2. Betere verlichting aanbrengen in de containers
3. Renovatie van de sanitaire voorzieningen
4. Een betere afwatering van het terrein (wordt graven dus!)

In de maanden mei en juni is het traditioneel Topdrukte bij 
‘t Eendeëi. Iedere Eend moet nog even APK-of vakantieklaar 
gemaakt, En vele cursussen vallen in juni: Kijk maar op de 
kalender: Eendologie, Koets, Remmen en Vakantieklaar.
De meeste cursussen zijn al volgeboekt, maar hier en daar is nog 
ruimte. Neem contact op met cursussen@eendeei.nl of kijk op:
http://www.eendeei.nl/wp-content/201301-EIkalender-2013.pdf

 

Kijk dagelijks op onze website

www.eendeei.nl

‘t Eendeëi helpt

Stichting Pink Ribbon

Pink Ribbon vraagt aandacht 
voor borstkanker. Aandacht 
voor de borstkankerpatiënt 
van vandaag die de 
juiste behandeling en 
optimale begeleiding verdient. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en 
lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. 
De Ei-kraam op CitroMobile was daarom ‘roze’ gekleurd. En met de verkoop van een aantal erg mooie producten helpen wij deze bijzondere 
organisatie. Ook op het Korperpad zijn deze producten verkrijgbaar, waarbij de opbrengst ten goede komt aan Pink Ribbon.

U hoeft geen ‘cadeautje’ maar u wilt Pink Ribbon wel graag helpen??? Maak dan een bedragje over naar ‘t Eendeëi onder vermelding 
van ‘donatie Pink Ribbon’ (giro 3746685) Als vereniging zorgen we dat uw bijdrage bij Pink Ribbon terecht komt.  Alvast onze dank!

't Eendeëi steunt Pink Ribbon
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Klusjes doen op ‘t Korperpad

Cursussen en activiteiten

Naar Spanje?

Komende zaterdag is de eerste klusmiddag. Geef u op of kom spontaan langs.
Natuurlijk wordt voor iedere klusser gezorgd voor de inwendige mens.....

foto: Peter van Leeuwen
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Rode Kruis Eenden Rally 2013
Na het succes van vorige edities gaan de 
Eendjes weer door Drenthe toeren. 
Het evenement is verplaatst van het najaar 
naar het voorjaar en zal plaatsvinden op 
25 mei 2013. De start is in Assen bij Citroën 
Garage Bolt, de finish in het Veenpark te 
Barger-Compascuum. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.  Meer informatie: 
www.rodekruiseendenrally.nl
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http://www.vrijstellingoldtimer.nl/
De wegenbelasting. Hoe zit ‘t nou eigenlijk precies met die vrijstelling 
van wegenbelasting? vragen vele leden zich af. Voorlopig is ‘t nog 
een wetsvoorstel om deze te verhogen naar auto’s ouder dan 40 jaar. 
Dus ‘t is allemaal nog even afwachten. Klik ook even op deze link:


