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Aanstaande zaterdag 7 maart:

Kofferbakverkoop op
de Van Helmontstraat

m

Rotterda

Wil je af van je oude 2CV-onderdelen, Citroën prullaria,
boeken en LP’s of heb je nog een zolder vol brocantes?
Kom dan zaterdagmiddag 7 maart naar ‘t Ei en stal het uit.
Wie weet heb jij net dat onderdeeltje of stuk huisraad
waar iemand anders al jaren naar op zoek is. Aanmelden
hoeft niet persé, maar een mailtje aan bestuur@eendeei.nl
dat je komt is wel handig voor de organisatie.

OPERATIE NACHTVLUCHT
KOMT ER WEER AAN!
Zaterdag 28 maart 2015 Op de laatste zaterdag van maart

organiseert Het Eendeëi de “Operatie Nachtvlucht, de
nachtelijke puzzelrit door Zuid-Holland voor maximaal 50
equipes in hun A-types. Wie op tijd inschrijft heeft dus
een plek op de equipelijst.
Ook niet-Ei leden kunnen zich inschrijven.Operatie Nachtvlucht start
zoals gebruikelijk ergens in de buurt van Rijnmond. Op de startlocatie eten we eerst met
z’n allen en is er tijd om bij te praten. Als iedereen zijn buikje rond heeft gegeten en de nacht zijn intrede
heeft gedaan starten de equipes om de minuut. De route die over kleine donkere weggetjes zal voeren
is ook dit jaar weer uniek met als eindbestemming: de Van Helmontstraat te Rotterdam. Daar sluiten we
de avond af met een hapje en een drankje en muziek. De bar is dan open.
Vragen en opmerkingen stuur je natuurlijk per mail: nachtvlucht@eendeei.nl. Opgeven via www.eendeei

24 maart: De Grote EI-Brainstorm

Uitnodiging voor de Eendeëi-thema-avond

Op dinsdag 24 maart gaan we met elkaar in dialoog over het reilen en zeilen van ‘t Ei nu en
gaan we filosoferen over de toekomst. Hoe kan ‘t beter of anders? Hoe gaat het in de toekomst
met de milieuregels? Mogen we dan nog wel 2CV blijven rijden? Hoe houden we de jonge generatie enthousiast voor het zelf sleutelen aan de 2CV, Over dat soort vraagstukken en dilemma’s
gaan we praten. Voor een overzichtelijke discussie maximaliseren we het aantal deelnemers
tot plm. 30. Dus vragen we je vooraf aan te melden voor deze avond (bestuur@eendeei.nl)
Bij grotere belangstelling organiseren een tweede avond en eventuele vervolgsessies.
Tijd:
Inloop:
Inclusief:

van 20.00 tot 22.00 uur
vanaf 19.30
koffie met slagroomtaart
hapjes en drankjes

Heb je nieuwe verfrissende ideeën voor
de vereniging of opbouwende kritiek?
Kom langs op 24 maart en licht ze toe!

ROTTERDAM - AULNAY-SOUS-BOIS • 20 FEBRUARI 2015

Kom meepraten over de toekomst van ‘t Eendeëi.
Hoe kan ’t leuker, beter, informatiever, innovatiever...
Met z’n allen zijn we ‘t Ei, dus we horen graag je mening!

20 februari: Naar het Conservatoire

Een lange, maar erg leuke dag beleefden veertig Ei-leden op vrijdag 20 februari. Om 07.30 uur vertrok de
Touringcar van Fennemacoaches vanaf de Van Helmontstraat richting Parijs: Naar het Conservatoire,
de opslaghal van het culturele erfgoed van ‘ons’ merk. Het werd een bijzondere belevenis. We zagen een
mooie greep uit de honderden modellen die Citroën sinds de oprichting in 1919 heeft geproduceerd.
Naast vele bekende modellen stonden er schaalmodellen van ontwikkelingsstudies en diverse prachtige
prototypes. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze geweldige Ei-schoolreis.
Meer foto’s kun je binnenkort bekijken op www.eendeei.nl

DE CURSUSSEN

In april barst het Cursus-seizoen weer los.
De aanmeldingen stromen al binnen en enkele cursussen
zitten al vol. Hierbij een overzicht van nog beschikbare
cursusplaatsen voor 2015:
Eendologie zaterdag:
Eendologie dinsdag:
Koets:
Lassen basis:
Lassen gevorderden:

Vol!
nog 10 plaatsen beschikbaar
nog 6 plaatsen beschikbaar
nog 6 plaatsen beschikbaar
nog 6 plaatsen beschikbaar

Remmen:
Elektra:
Motorrevisie:
Versnellingsbakrevisie:

nog 6 plaatsen beschikbaar
nog 5 plaatsen beschikbaar
Vol!
Vol!

Aanmelden doe je via de website, waar je ook alle informatie over de cursussen leest.
Op de Eendeëi-kalender 2015, die je eind vorig jaar hebt ontvangen staan ook alle data vermeld.

HET MAGAZIJN

Prachtige miniatuur 2CV, schaal 1:24
Nu slechts 15,-! (zolang de voorraad strekt)

Het Eendeëi-magazijn draait
beter dan ooit dankzij veel meer
beschikbare ruimte en natuurlijk dankzij de inzet van de ‘Magazijn-meesters’.
Nieuw is binnenkort de Clubshop. Naast nieuwe en gebruikte A-type onderdelen biedt het magazijn ook een (bescheiden) assortiment aan Ei-gifts,
zoals model-eendjes, speciale Ei-theeglazen en Eendeëi stickers.

ACTIVITEITEN

We hebben een vol programma de komende lente
te beginnen op zaterdag 18 april:

DE OPENING VAN HET NIEUWE EI!
Het werd tijd na een jaar lang klussen en verbouwen aan de Van Helmontstraat.....
Maar op zaterdagmiddag 18 april gaan we eindelijk alle klussers in het zonnetje zetten en zal de
vice-voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven onze stek in het bijzondere Vierhavensgebied
officieel gaan openen.
Van 15.00 tot 18.00 uur gaan we er met alle leden een mooi feest van maken, met een
tentoonstelling van bijzondere Eenden, theater, dans en muziek. Iedereen is welkom om op de Ei-markt
onderdelen of brocantes te verkopen en natuurlijk is er er culinair ook veel verrassends te beleven.

Meehelpen en meedenken met de voorbereidingen? We staan open voor alle leuke ideeën en je inzet
(hoe beperkt dan ook) Mail naar bestuur@eendeei.nl en we verwelkomen je graag in de feestcommissie!

Drie weken later, op 9 mei vindt de jaarlijkse
Wielewaalrit weer plaats!

Met gemiddeld 30 Eenden en A-types verrassen we 60 mensen
met een verstandelijke beperking van de ASVZ de dag van hun
leven met een rondrit door Rotterdam. We halen onze gasten
begin van de middag op bij hun woonvoorziening in de Wielewaal (Achter ons oude honk op het Korperpad) trakteren we
hen op iets lekkers in de Van Helmontstraat en na een leuk
rondritje door Rotterdam nemen we weer afscheid met limonade en taart bij de ASVZ. MELD JE SNEL AAN! ZODAT WE

ER ZOALS VOORGAANDE JAREN WEER EEN SUCCES VAN
KUNNEN MAKEN! (mail naar: bestuur@eendeei.nl)

De Eendeëi-rondrit door Rotterdam
ter promotie van DE VOORLEESWEEK

De gemeente Rotterdam heeft de bevordering van (Nederlandse) Taal
hoog op de agenda staan. Taal is immers essentieel voor een beter
contact tussen de bewoners. Opzoomer Mee organiseert ieder jaar
binnen dit kader ‘De Voorleesweek voor kinderen’ (in 2015 van 10-17 juni)
en heeft aan het Ei gevraagd mee te helpen met de promotie met
ondermeer een toertocht met tientallen Eenden door de stad.
Details worden komende week besproken, maar we vragen je nu alvast of je in principe mee wilt rijden en
je aan wilt melden (Ter info: in overleg zijn je onkosten declarabel) Graag z.s.m. je intentie dat je mee wilt
doen aan dit project naar: bestuur@eendeei.nl. Je hoort dan snel alle ins en outs.

www.eendeei.nl
Voor alle verdere informatie over de club:

