Internationale testen van synthetische brandstof.
Op initiatief van FEHAC gaan internationale
oldtimerfederaties samenwerken in het testen van E-fuel
voor het gebruik in oldtimers.
De voorzitter van de werkgroep Brandstof, Peter Koger, zal
de FEHAC in de internationale ‘test groep’
vertegenwoordigen.
Lees het gehele bericht hier.
Waar blijft het kenteken voor mijn (land)bouwvoertuig?
In december zijn er erg veel aanvragen gedaan waardoor
RDW nog bijna 100.000 aanvragen moet verwerken. Dus
waarschijnlijk zit het kenteken in de pijplijn.
Als RDW vragen heeft over uw aanvraag, dan nemen ze
kontakt met u op. Reageer op tijd want anders wordt uw
aanvraag beëindigd.
Kenteken voor uw (land)bouwvoertuig ontvangen?
Vergeet niet dat uw verzekeraar dit kenteken moet weten.
RDW gaat binnenkort registercontrole opstarten en dan
moet ieder kenteken WAM verzekerd zijn of geschorst.
Als uw voertuig niet geschorst en niet verzekerd is, dan kunt
u een boete krijgen van 400 euro.
‘De Maastrichtse autopioniers’
Op het moment dat de gemeente Maastricht een ‘stadsronde’
doet over het autovrij maken van het oude centrum
verscheen een boek van auteur Jac. Maurer over ‘De
Maastrichtse autopioniers’. Het boek is interessant voor
iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis van de auto
en voor iedereen die van Maastricht houdt.
Lees hier het hele bericht.

Column van Herman Steendam
Bij deze Nieuwsbrief de laatste column van Herman
Steendam, die al bijna 25 jaar een vaste plaats had in
diverse klassiekerbladen.
In zijn columns steeds aandacht voor actuele zaken en
ontwikkelingen rond het behoud en gebruik van mobiel
erfgoed. Door deze columns konden de liefhebbers van het
mobiel erfgoed, die geen lid zijn van een bij de FEHAC
aangesloten club, ook op de hoogte blijven van de relevante
ontwikkelingen in de belangenbehartiging. Gelukkig blijft
Herman schrijven voor de FEHAC, al zal dat niet meer in de
vertrouwde opmaak van de klassiekerbladen verschijnen.
Aan zijn laatste column geeft Herman een korte persoonlijke
boodschap mee.
Als FEHAC bedanken wij Herman voor de mooie wijze
waarop hij onze naam in zijn columns heeft uitgedragen.
Deze column kunt u hier lezen.
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