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‘Die vier Italianen begonnen
echt ons autootje te ZOENEN’
door Peter Heusschen

H

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers

over de bijzondere band

met hun auto. Vandaag
Lenie en Dré Minkenberg

uit Melick over hun

piepkleine Autobianchi.

H et heeft iets aandoen-
lijks om Lenie en Dré
Minkenberg op deze
zonnige ochtend de
straat te zien uitrijden

in hun piepkleine Autobianchi.
Het azuurblauwe Italiaanse autoo-
tje biedt nauwelijks plaats aan
twee volwassenen. Gelukkig kan
het kapje open, want anders was
het persen geblazen. Toch zijn de
beide Melickse inwoners bijzon-
der in hun nopjes met hun tweeci-
lindertje dat Dré met veel inspan-
ning en moeite weer toonbaar
maakte.
Lenie en Dré vertellen graag anek-
dotes over hun Autobianchi, die
ze ook moeiteloos aangereikt krij-
gen. Op de een of andere manier
wekt hun autootje warme gevoe-
lens op bij passanten of liefheb-
bers van klassieke voertuigen. Le-
nie: „We waren op toertocht en
belandden bij een klooster in
Zuid-Limburg waar een meeting
plaatsvond. Plots kwamen er vier
Italiaanse deelnemers op ons af
die ontzettend verrast waren een
Autobianchi in deze staat te zien.
Ze gingen zelfs zover dat ze onze
auto begonnen te zoenen. Dan sta
je wel even te kijken.” Of die dag
dat hun dochter Nathalie belde.:
‘Mam en pap, kom gauw naar de

camping in Arcen, want er wor-
den opnames gemaakt met Frans
Bauer.’ „Stonden we opeens mid-
den op de set, omdat de regisseur
vond dat ons Italiaantje wel paste
in het filmverhaal.”
Is Dré Minkenberg nu een echte
autofanaat? Allesbehalve. Vroeger
kocht de Melickse kapperszoon
een Simca 1000. „Dat was een vier-
kant en vooral goedkoop ding. Ik
was blij dat ik auto kon rijden.”
Na zijn diensttijd bij de Koninklij-
ke Marine ging hij aan de slag bij
het Kadaster in Roermond. Daar
bleef hij 43 jaar lang werkzaam.
Tussentijds reed hij nog een Opel
Rekord en dat was het wel zo’n

beetje. ,,Och ja, ik heb ook nog
een Datsun gehad”, zegt Dré.
Gaandeweg kreeg hij belangstel-
ling voor de oldtimersector. Kocht
op de beurs in Utrecht een Fiat
500 en moest ervaren dat het
‘ding’ zo lek was als een zeef. In
Bussum vond hij zijn huidige au-
to. Hij reed hem zelf naar huis.
„Met het zweet dik op mijn voor-
hoofd. Moet je kijken”, zei ik te-
gen mijn zoon Rik op de parkeer-
plaats van een wegrestaurant. „Je
ziet onze piepauto nauwelijks
staan tussen al die anderen.”
Lenie was opgetogen toen Dré
met zijn aankoop in het dorp arri-
veerde. Het was helemaal haar

ding. Het liefst zou ze meteen ach-
ter het stuur zijn gekropen.
Vier jaar na aankoop vond Dré dat
het tijd was voor een allesomvat-
tende restauratie. Gelukkig waren
het motortje en de versnellingsbak
nog in orde. De carrosserie ver-
toonde wel ernstige mankemen-
ten. Met behulp van een bevrien-
de monteur en een plaatwerker
werd er noeste arbeid verricht in
de garage van Dré. In Italië zoch-
ten ze naar de juiste kleur die in
1968 door Autobianchi gebruikt
werd en een spuiterij in Echt zorg-
de voor de kers op de taart. De
500 Bianchina was toen weer
klaar om gezoend te worden. En
dat deden de vier Italianen dan
ook prompt daar bij dat Zuid-Lim-
burgse kloostercomplex.
Tegenwoordig maken Lenie en Dré
geen georganiseerde of betaalde
toerritten meer. Dat deden ze vroe-
ger wel vaak. Als het nu mooi weer
is, smeert Lenie wat boterhamme-
tjes, zorgt voor iets te drinken en
pakt dan alles in een picknick-
mand. ,,Dan rijden we naar Ool
aan het water, klappen onze stoel-
tjes uit en gaan onder een paar bo-
men zitten. Ons autootje staat al-
tijd binnen handbereik. We genie-
ten daar mateloos van de aandacht
die de mensen voor ons cabrioletje
hebben. Want er rijden er nog
maar een paar rond in ons land.”

Paspoort
Naam: Dré en Lenie Minkenberg
Woonplaats: Melick
Leeftijd: 68/67 jaar
Rijbewijs sinds: 1963
Auto: Autobianchi
Bouwjaar: 1968
Gewicht: 553 kg
Type: 500 Bianchina
Motorinhoud: 0,5l
Motortype: tweecilinder
Vermogen: 21 pk
Verbruik: 1:10
Gekocht in: 2001

Aanschafprijs: fl. 9000,-
Huidige waarde: € 10.000,-
Km-stand aanschaf: 100.500
Km-stand nu: 135.000
Bijzondere kenmerken: houten
sportstuur
Aantal rijdende Autobianchi’s in
ons land: 18 stuks

Kosten
Restauratiekosten: € 1500,-
Onderhoudskosten jaar: € 100,-
Verzekering jaar: € 150,-

Dré en Lenie Minkenberg onderweg in het autootje met een hoog knuffelgehalte.  foto Franco Gori


