oktober 2018

Van het bestuur.
Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309,
Onze tweede E-letter met nieuws, ontwikkelingen en evenementen ligt hier voor U.
Na het grote evenement 35 jaar PEUGEOT 205 hebben we heel even rust gepakt,
maar niet te lang. Want er staan dit jaar nog 2 leuke activiteiten op het programma en
de kalender voor 2019 en zelfs voor 2020 hebben we al in de steigers gezet.

In deze nieuwsbrief natuurlijk een terugblik op 2 september, we zouden er haast een
boek over kunnen schrijven. We zijn leeuwetrots op deze dag, die vooral een succes
was door alle bezoekers, deelnemers, sponsoren, standhouders, gastheer Henk
Visscher en niet te vergeten de vele vrijwilligers die belangeloos hun tijd hebben
ingezet om er een onvergetelijke dag van te maken.
Veel leesplezier met deze
nieuwsbrief en we hopen jullie
te ontmoeten op 1 van de
komende evenementen.
tot ziens!
Albert, Frank, Mario en
AnneJan

Evenementenkalender
2018
26-28 oktober Classicsnl.nl
We gaan weer naar het gezellige Leeuwarden, en hebben nu een nog opvallender
plek. Dit keer nemen we weer andere auto’s mee, waaronder de unieke 309 Break
Heuliez. En de rest… dat kan je in Leeuwarden bekijken.

24 november: tourtje, koffieklets en privé museum
Binnenkort meer hierover, maar we kunnen alvast verklappen dat we een bijzondere
privécollectie ( geen Peugeot collectie) kunnen gaan bekijken in de regio Nijmegen
tussen Maas en Waal.
We verzamelen op een startpunt, maken een korte tour en kunnen dan bijkletsen
tussen mooie en bijzondere auto’s. Als afsluiting weer een korte tour en voor wie dat
wil is er de mogelijkheid om samen te eten.
Wil je mee, volg dan onze site of onze Facebook pagina en geef je daar op.

2019 (Voorlopige planning:)
April:

Technisch evenement met kofferbakverkoop, regio Utrecht.

Mei:

We verkennen de optie van een meerdaagse tour rond Hemelvaart

Zo. 29 juli:

Zijn we te vinden op de Nationale Oldtimerdag in Zandvoort

September: Puzzelrit rond Deventer
Oktober:

Natuurlijk weer op onze favoriete beurs Classicsnl.nl in Leeuwarden

2020 (Voorlopige planning:)
Sept/Oktober: Opnieuw feest: 35 jaar PEUGEOT 309

Terugblik
5 augustus: Franse Autodag
Op 5 augustus waren we present met onze
clubstand op de Franse autodag in Culemborg.
Op een perfecte plek voor het centrale terrein
hadden we 5 auto’s neergezet, toevallige
allemaal witte, 5 tinten wit dus.
Een 205 CJ, 205 LaCoste, 309 Score, 205 Multi
en een 106 Rallye. Er kwamen zelfs mensen
vragen of we een witte PEUGEOT club waren.

Maar al snel kwamen er meer 205-en om ons heen staan en ontstond een kleurrijk
geheel. De FAD is een grote happening met veel bezoekers en veel variatie. We
hebben niet alleen onze voitures en club gepresenteerd maar meteen even goed
rondgekeken en lessen opgehaald voor ons 2 september evenement.

17 augustus: Europe Raid in Nederland
Een aantal Nederlandse 205 lovers zijn op 17 augustus naar 't Haarlemmermeerse
Bos gereden om de deelnemers van de 205 Europe Raid te verwelkomen.

Naarmate het donkerder werd kwamen er steeds meer 205-en binnendruppelen.
Ongelofelijk om te zien hoeveel, uiteindelijk tegen de 250 stuks. En met gemiddeld 3
inzittenden per 205 werd dat een flinke BBQ.

35 jaar PEUGEOT 205
Daar hebben we 2 jaar aan gewerkt en naar toegeleefd. 2 September 2018. In de
dagen net voor 2 september zijn we nog flink in de weer geweest om alles te regelen.
De Grand Raid ophalen uit Frankrijk, de vele mails en betalingen en vragen
verwerken, drukwerk klaarmaken en goodiebags vullen. Intensief maar ook prachtig
mooi om te doen.
En toen was het zover: de showrooms bij Henk Visscher in Culemborg werden
ingericht, de auto’s nog even gepoetst, de tijdreeks in de werkplaats geplaatst, de
Dimma’s opgesteld, de toegangspoort opgeblazen en de foodtrucks en standhouders
ontvangen.

Om half tien, een half uur voor openingstijd, begon de rij 205-en en andere auto’s al
zo te groeien dat we de poort open hebben gegooid, en vanaf dat moment was de
hele dag één groot feest. Zoveel bezoekers, zoveel verschillende 205-en, van
origineel tot schitterend verbouwd, van 80-er tot 90-er, alle kleuren, uitvoeringen,
kortom, je kon blijven kijken.
Binnen hadden we een paar speciale
auto´s en alle carrosserievarianten
neergezet:
De 205 break prototype inclusief de
mallen waarin de vijfde deur was
gegoten.
Een als nieuwe Géneration met 7 km
op de teller, en een pre-productie 205
uit 1982, met nog een stoffen zak als
hoedenplank.
Een GTI classic en GTI one-FM,
beiden met stuur rechts.
De 3 bestel varianten± Multi fase 1 en 2 en de Fourgonette.
Een Guttmann, een Griffe en een Dimma CTI.
Niet te vergeten de 205 lesauto met dubbele bediening, een 205 CTI, een vroege
GT, een kale Rallye carrosserie en een als nieuw opgebouwd Rallye motorblok.
De ruimte was versierd met origineel PEUGEOT materiaal uit die tijd, de auto’s
voorzien van informatiebladen en er lag leuke informatie over het huidige 205
wagenpark in Nederland.

Beneden in de werkplaats de tijdreeks van 1983 tot 1998. Met o.a. een LaCoste en
een Roland Garos. En daar tegenover schitterende Dimma´s.

Achterin de showroom beneden stond ook de reeks 202-203-204-205-206-207-208
opgesteld. Die kon je in alle rust bekijken.
De klapper van de dag was natuurlijk de 205 Grand Raid uit Frankrijk, met alle
originele bestickering en accessoires erop, alsof hij zo uit de Sahara was komen
aanvliegen. De mooie 205 T16 die erachter stond viel bijna in het niet bij deze
geweldenaar

Overal waar je
maar keek zag
je 205-en en
309´s staan en
mensen
eromheen.

De 205 Electrique stond naast de
laadpaal, of het geholpen heeft
betwijfel ik.

Deze Fransman, hier met
ons op de foto, heeft 1000
km enkele reis gereden om
dit feest mee te maken.
Superbe!

De winnaars van het Concours D’ Élégance naast hun trots:

Ook voor de kinderen was er genoeg te doen, en voor de mooiste tekeningen waren
er bijpassende prijzen.
Na afloop hebben we vaak gehoord: Tot over 5 jaar
Wil je meer foto’s zien? Check je facebook. Daar vindt je ook een fimpje wat je in 15
minuten langs alle auto’s en showrooms leidt.

Over de Peugeot 205-309 Club Nederland:
De Peugeot 205-309 Club valt onder de Stichting Peugeot 205 Event. Onze bedoeling is om vanuit
de Peugeot 205-309 Club Nederland elk jaar één of meerdere evenementen te organiseren voor de
Peugeot typen 205 en 309 en eens in de vijf jaar een groot jubileum met internationaal karakter te
vieren. De Stichting Peugeot 205 Event werd op 21 maart 2013 opgericht.
Het huidige bestuur bestaat uit Mario Müller, Frank Morskate, Albert Manenschijn en Anne Jan
Offringa.
Voor verdere informatie: info@peugeot205-309clubnederland.nl en http://www.peugeot205309clubnederland.nl/

