TECHNODAG
Zondag 17 april 2011

Fiat/LanciaTechnodag

Op zondag 17 april 2011 organiseert Oldtimerland de jaarlijkse Technodag op haar
nieuwe locatie aan de Wiekenweg 43 in Amersfoort (zie de routebeschrijving op onze vernieuwde
website www.oldtimerland.nl).
Iedereen is deze dag van harte welkom tussen 12.00 – 16.00 uur.

Harry Minekus zal ook dit jaar weer de aanwezige

gereduceerd tarief
van € 199,- - (inclusief montage en
olie). Wel dienen
jullie vooraf aan
Harry te laten
weten of je hier
belangstelling voor
hebt. Dit in verband
met de voorraad
carterpannetjes voor deze dag.
Bezoek voor meer info over het lichtmetalencarter de
website www.oldtimerland.nl

Fiats en Lancia’s op de hefbrug inspecteren en daar waar
nodig de eigenaren van een vrijblijvend technisch advies
voorzien, zodat deze hun dierbare bezit in goede conditie
kunnen houden. Wendy Minekus zal uiteraard weer
zorgen voor koffie, thee met zelfgebakken cake en andere
lekkernijen.

Erik Heijl Classic Car Taxaties is ook dit jaar weer
van de partij om waar nodig de auto’s van een nieuw
taxatierapport te voorzien. De actieprijs voor de taxatie
bedraagt € 85,- - en dient contant te worden voldaan aan
de heer Heijl.

Hasan Kocer is onze vertrouwde “uitdeuken zonder
spuiten” specialist. Hij blijkt iedere keer weer een echte
plaatwerk-tovenaar“ te zijn die bijna alle kleine nare
deukjes weg kan “poetsen”.
Hij zal uiteraard op
deze dag weer aanwezig zijn.
Hij is een ieder die
hier belangstelling
voor heeft uiteraard
graag van dienst om
zijn of haar auto
weer mooi strak te
maken.

Kofferbaksale. Heb je zelf nog onderdelen thuis liggen
die je graag wilt verkopen? Stop ze in je kofferbak en je
bent van harte welkom op onze kofferbaksale die ook
tijdens de Technodag wordt gehouden.

Clubartikelen. Dit jaar zullen de clubartikelen bij
Oldtimerland tegen een sterk gereduceerd tarief
worden verkocht. Margriet Kleppe heeft evenals
vorig jaar aangeboden hierbij behulpzaam te zijn.
Verzoek aan belangstellenden is of jullie ruim
tevoren je bij Harry Minekus willen aanmelden.
Graag even vermelden
waarvoor je belangstelling hebt.
Harry is bereikbaar
per mail op
info@oldtimerland.nl
of mobiel op
06 – 211 086 38.
Graag tot ziens op
17 april!

Lichtmetalen
versnellingsbak carter. Gebleken is
dat in de praktijk veel mensen zeer
enthousiast zijn over de grote voordelen
van deze carter. Het is daarom wederom
mogelijk om een lichtmetalen versnellingsbakcarter aan te schaffen en deze
meteen te laten monteren tegen een

Harry Minekus
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