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Beste 205 en 309 liefhebbers,

Een nieuwe Nieuwsbrief! De vorige dateert alweer van april dit jaar. Wat gaat de tijd snel.
Nu we in de zonnige nazomer zijn beland, kunnen we al terugkijken op een aantal mooie en gezellige
evenementen waar we als Peugeot 205-309 club de hand in hebben gehad, bij betrokken zijn geweest
en onze aanwezigheid op een plezierige manier hebben doen gelden.
Zoals een lang weekend het gezamenlijk bezoeken van de Oldtimerbeurs Reims (Fr.), de
Kofferbakverkoop bij VCC-Saasveld in april -met dank voor de gastvrijheid van de familie Olde
Veldhuis- en het Youngtimer Event in Boxtel in mei, waar we ook met een Infostand en een keur aan
auto’s aanwezig waren. Net als bij de Franse autodag bij Visscher in Culemborg waar ook onze onze
prachtige Banner fier wapperde.
En over ruim anderhalve week is het al zover dat we gastvrij worden verwelkomd bij Autoservice
Deinum in Joure voor de Peugeot 205-309 Club Nazomer rit.
Opgeven hiervoor kan nog tot en met maandag 5 september! En afgelopen maandag heb ik al een
voorproefje mogen hebben bij het maken van de laatste afspraken. Naast een prachtige rit over een
gedeelte van de Oldtimer Elfsteden route wordt er gestopt bij een aantal prachtige en verassende
locaties de menig hart sneller laat kloppen.
Ik wil nog niets verraden, het is moeilijk, maar het overtrof ook mijn verwachtingen tijdens de
voorbereidingen. De Nazomerrit rit is een combinatie van gezelligheid, lekker bijpraten, een mooie
route, en onvergetelijke indrukken. Meer zeg ik niet, maar wees welkom om hierbij aanwezig te zijn…
Daarnaast zijn we sinds enige maanden geen Register meer, maar een heuse CLUB. Dit besluit is na
veel wikken en wegen tot strand gekomen in een commissie van ‘wijze mannen’, maar is gezien het
enthousiasme en de toekomstige (groei) mogelijkheden gerechtvaardigd: een volgende logische stap
naar een mooie 205 en 309 toekomst! Meer nieuws hierover volgt binnenkort een te verschijnen
Persbulletin en in de volgende Nieuwsbrief.
Voor dit jaar staan er nog twee evenementen in het verschiet, zie onze agenda verderop in deze
nieuwsbrief. Daarnaast is in juni de aftrap gegeven voor de organisatie van het 35 jaar 205 Event,
welke in het eerste weekend van september 2018 wordt gehouden. Op 21 september aanstaande
komt een groep liefhebbers weer enthousiast bij elkaar om met deze uitdagende monsterklus verder
te gaan. Ook hier in het najaar meer nieuws over.
Met veel 205- en 309 groeten, graag tot ziens in Joure op zondag 11 september! De Koffie en thee
met een Friesche lekkernij staat dan klaar...!
Namens de Peugeot 205-309 Club en Stichting Peugeot 205 Event:
Mario Müller, Frank Morkate, Ulko Gosma, Marcel Bruggink, Anne Jan Offringa.
Zondag 11 september: Peugeot 205-309 Club Nazomer rit in Joure - Friesland.
Ook dit jaar is er weer een nazomerrit in de traditie van de Peugeot 205-309 Club. Daarom zijn alle
liefhebbers van deze typen van harte uitgenodigd voor de 205-309 Register Nazomer rit in Friesland.
Op zondag 11 september bent u harte welkom bij
Autoservice Deinum, Peugeot specialist aan de
Produksjewei 19 te 8501 XD JOURE. Inloop vanaf 10.30
uur.
Uw gastheren zijn Johan en Erwin Deinum. Meer informatie
kunt je vinden op: www.autodeinum.nl

Er is alle tijd en gelegenheid om even bij te klet
kletsen,
ervaringen uit te wisselen over afgelopen zomerse
evenementen en zo meer… Ook is er de gelegenheid
tot het bekijken van elkaars auto’s en het Peugeot
hoekje in de altijd Franse ambiance van autoservice
Deinum.
Vanaf 12.30 uur is er de gelegenheid om “en route”
door het Friese landschap
p te rijden en lekker sturend
door de vele bochten die je tegen komt te stoppen bij de
tussenstop in Witmarsum. Onderweg kun je ondermeer de plaatsnamen Snikzwaag, Terherne,
Poppenwier, Boazum, Rien, Lytsewierrum, Hidaard, Pingjum en Zurich passeren.
De tussenstop
ussenstop daarna is bij een superleuk en onverwacht verrassend museum, om vervolgens de
tocht te eindigen bij een leuke eindbestemming. Wij rekenen allen op fijn terrasweer en een leuke
opkomst.
De kosten van dit evenement zijn slechts Euro 4,50
4,50. Graag van
an te voren over te maken op:
NL 10 RABO 038 055 9684 t.n.v. Stichting 205 Event.
Aanmelding: tot uiterlijk maandag 5 september via Facebook, of per e-mail:
ulko@peugeot205-309club.nl
Als je al op zaterdagavond wilt komen, dan is dat mogelijk: er zijn meerdere hotels en B&B’s in Joure,
ondermeer het Hajé hotel, direct
irect bij de rotonde.
Hartelijke 205-309
309 groeten en graag tot ziens in Joure!
Namens het bestuur van de Peugeot 205
205-309 Club,
Ulko Gosma.
Evenementenkalender Peugeot 205
205-309 Club 2016, update:




11 september, zondag: 205-309 Club - Nazomer rit in Friesland – Joure.
28, 29 en 30 oktober, vrijdag t/m zondag: classics.nl in het FEC te Leeuwarden. De
Peugeot 205-309
309 Club is daar met een bemand standje voor informatie en een aantal mooie
auto’s. Welkom!
26 november, zaterdag: 205-309 Club - Eindejaars & technisch evenement: Gorichem.
Vragen, uitleg en tips bij onderhoud en aankoop…

Blik op de toekomst voor 205-309
309 Club:
Het komende jaar is er 4 keer een eigen 205-309 Club evenement, 1x per vijf jaar een groot
Internationaal Evenement, eerst komend september 2018.
Normaal gesproken zijn er jaarlijks drie a vier 205
205-309 Club evenementen
Voorbereiding 35 jaar 205Event! September 2018:
Intussen zijn wij gestart
start met de voorbereidingen ter viering van 35 jaar Peugeot 205. Dit internationaal
getint evenement moet plaatsvinden in het eerste weekeinde van september 2018. Afgelopen juni zijn
wij met een aantal vrijwilligers en het bestuur bij elkaar geweest en ko
komend
mend september pakken wij dit
verder op. Uiteraard houden wij een ieder op de hoogte via o.a. deze nieuwsbrief. Maar de echte
verrassingen blijven bewaard tot het evenement zelf uiteraard...
 Zomer 2015: nadenken over opzet, locatie, format. Samenstelling vvan
an organisatieteam.
 Zomer 2016, juni: definitieve invulling, samenstelling team en voorbereiding
 Juni 2017 aftrap organisatie met vrijwilligers, sponsoren, overige clubs en registers
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