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OPERATIE NACHTVLUCHT 2014 DE ELFDE EDITIE

ZATERDAG 29 MAART
Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert ‘t Eendeëi voor de elfde keer ‘Operatie Nachtvlucht’,
de nachtelijke puzzelrit door Zuid-Holland. We hebben dit jaar plaats voor 50 equipes in hun
A-types. De aanmeldingen beginnen nu al binnen te stromen, dus wees op tijd met inschrijven.
Voor meer informatie of aanmelden ga op de website naar activiteiten >Operatie Nachtvlucht

Bezorg onze buren met een verstandelijke beperking een onvergetelijke middag

5 april
Ook dit voorjaar organiseert ‘t Eendeei in samenwerking met de ASVZ
de inmiddels traditionele Wielewaalrit. Als je meedoet aan deze rit van
ongeveer anderhalf uur bezorg je 20 à 30 mensen met een verstandelijke
beperking samen met hun begeleiders een geweldige middag!
Zaterdag 5 april vertrekken we om 13.30 vanaf de ASVZ locatie.
Graag om 13.00 uur verzamelen op het Korperpad, waarna we onze
passagiers op gaan halen. We hebben 20 à 25 auto’s nodig.
Opgeven kan op de website (activiteiten>wielewaalrit) Alvast bedankt!

Nog enkele
plaatsen vrij
op de cursus
Eendologie

De vele cursussen die ‘t Eendeëi geeft
zijn al bijna 40 jaar lang hét succes en
de basis van de vereniging. Sommige
cursussen (die vanaf mei van start gaan)
zijn al volgeboekt. Op de cursus Eendologie zijn nog enkele plekken vrij. Meld
je dus snel aan via de website of kijk op
de kalender (die ieder lid en donateur in
december heeft ontvangen) voor de data.

DE VERHUIZING
Het zal niemand zijn ontgaan dat we dit voorjaar
gaan verhuizen. Onze huidige stek aan het Korperpad
in Rotterdam Zuid gaan we inruilen voor een royale en
uniek gelegen locatie in Rotterdam-West. Op dit
moment wordt er (door tientallen vrijwilligers) wekelijks
met man en macht gewerkt om de diverse ruimtes te
verbouwen tot dé toekomstige ontmoetingsplek, sleutelruimte en cursuscentrum voor álle Eendeëi-leden.

Het opknappen kost veel energie en zelfwerkzaamheid, maar daar staat tegenover dat we (met dank en waardering voor de gemeente Rotterdam) met relatief lage exploitatiekosten onze missie: Het goedkoop op de weg
houden van ons culturele erfgoed en hobby (onze Eend dus) samen met honderden mede-2CV-rijders nog véle...
véle... jaren kunnen continueren.

Meer weten over ons toekomstige verenigingsgebouw? Kijk wederom op www.eendeei.nl
(rubiek ‘t Ei verhuist) voor alle informatie en het verbouwingsplan. Langskomen (liefst op
zaterdag) kan natuurlijk ook, graag zelfs! Adres: Van Helmontstraat 11-13 (bij het Marconiplein)
Dan krijgt u een rondleiding en natuurlijk staat de koffie staat klaar!

Nieuws
uit het
magazijn

Als vereniging maken we geen winst, Daardoor kunnen
we alle leden door centrale inkoop vrijwel alle
A-type-onderdelen zeer voordelig leveren.
Uniek is onze voorraad ‘oude onderdelen’ Mede dankzij recente donaties hebben we honderden gebruikte
onderdelen op voorraad die niet meer nieuw gemaakt
worden.

Voor alle vragen over beschikbare onderdelen kunt u mailen naar magazijn@eendeei.nl.
Let wel: ‘t Eendeëi heeft géén webshop. Dus je onderdelen moeten zelf afgehaald worden bij het
magazijn. Nog een paar maanden is het onderdelenmagazijn gevestigd op het Korperpad.

Medio mei kunt u kennismaken met het véél grotere magazijn én clubwinkel op de
Van Helmontstraat!

CONTACT!

Al sinds het ontstaan van de vereniging in 1976 ontvangt ieder lid om de
2 of 3 maanden het ‘papieren’ verenigingsblad in de brievenbus. Ondanks
de voordeligere nieuwe communicatiemiddelen, zoals deze mailnieuws,
de informatie via de social media en natuurlijk onze veelgeprezen en
drukbezochte website hebben op diverse Ledenvergaderingen de leden
unaniem aangegeven het papieren clubblaadje vooral te willen blijven
ontvangen. En daar geven we natuurlijk graag gehoor aan.
Naast de kalender 2014, die u onlangs heeft ontvangen gaan we dit jaar
nóg een drietal clubbladen maken. Die worden alleen wel iéts anders dan
u gewend was. We keren terug naar onze roots en gaan leuke bewaarboekjes op A5 formaat maken. Themanummers over bijvoorbeeld ‘Pech
onderweg’,‘Roestpreventie en restauratie’ maar ook: ‘Veiligheid en APK’
of ‘hoe bouw ik mijn auto om naar electrische Eend’, aangevuld met interviews en mooie verhalen die we van de leden ontvangen.

Het allereerste clubblaadje uit 1976

Het eerstkomende clubblad heeft als thema ‘slimme tips en tricks voor uw 2cv
Natúúrlijk staat daar het (broodje aap?) verhaal in van de in 1959 gestrande Eendrijder, die zonder olie in het oerwoud
stond, maar door een tros overrijpe bananen in zijn versnellingsbak te proppen zijn reis soepeltjes kon voortzetten.
Maar óók het mooie verhaal van ons trouwe lid Arnold, wiens voorruit brak en gewoon zijn dakje omdraaide en via zijn
achterruit probleemloos vanuit Zuid Frankrijk naar Rotterdam tufte.

Dat soort verhalen en tips willen we horen en delen. Dus schrijf ze op en stuur ze naar redactie@eendeei.nl

Zonder input geen output.... Samen zijn we het Ei en samen houden we elkaar op de hoogte
Heb je andere, betere, frissere en creatievere ideeën en voorstellen over de Ei-communicatie in welke vorm
dan ook? Of wil je meehelpen met de publiciteit? We horen het graag! Mail naar redactie@eendeei.nl.

OOK KRITIEK OF VERBETERPUNTEN?
(En gelijk onze geweldige nieuwe locatie komen bekijken?)
Waar op vrijwillige basis gewerkt wordt vallen helaas soms spaanders, Dat geldt voor
iedere vereniging, dus ook bij ‘t Eendeëi. Het bestuur ontving -net als sommigen van uonlangs een mail van enkele leden die problemen lijken te hebben met het functioneren
van het bestuur. Opbouwende kritiek van leden is altijd zeer welkom, zodat knelpunten
aangepakt kunnen worden en het (toekomst)beleid van de vereniging waar mogelijk
bijgestuurd wordt.
Het Ei-bestuur heeft (mede n.a.v. dit signaal) besloten een Extra Algemene Leden
Vergadering uit te roepen om iedereen in de gelegenheid te stellen te reageren op
het huidige verenigingsbeleid, dit de ondersteunen of te verbeteren, vragen te stellen,
met alternatieve plannen te komen ter bevordering van onze gezamelijke hobby.
Het is aan u als lid te bepalen hoe de toekomst van het Ei er uit moet komen te zien.

Praat mee op ons nieuwe clubhonk!

KOM ZATERDAG 15 FEBRUARI NAAR DE ALV
OP DE VAN HELMONTSTRAAT!
(Omdat we gewoon willen dat je over 20 jaar nog steeds in je eigen Eend rondpruttelt
en nog járenlang kan genieten van alle activiteiten van ‘t Ei als oer-gezellige hobby-club)

Van Helmontstraat 11-13 Rotterdam • aanvang 16.00 uur

Na het grote succes van ‘Un Beau Voyage’ hebben de broers Rob
en Wouter Jansen wéér een prachtig boek uitgegeven.
Een nostalgische reisgids voor de Citroënrijder die schetst hoe
onze (voor)ouders met de auto op stap door Frankrijk gingen.
280 pagina’s kijk-en leesplezier, waarin hét merk en onze 2CV
ruimschoots aan bod komt. Het prachtig vormgegeven boek heeft
een hard gelamineerde kaft en de prijs is 29,95 (excl. 6,75 verzendkosten)
Over Frankrijks Wegen is te bestellen via de website van
Citroexpert:
www.citroexpert.nl/citroshop/product/over-frankrijks-wegen

www.eendeei.nl
Vragen? Mail of bel ons.
Voor adressen kijk op de website
de redactie

