april 2019

Van het bestuur.
Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309,
Afgelopen maand is de lente echt losgebarsten en hebben ook de dakloze 205-en
het straatbeeld in Nederland weer opgevrolijkt. Heerlijk.
Wij hebben ons eerste evenement ook weer achter de rug: een zonovergoten
kofferbakverkoop / technisch evenement. Met dank aan onze gastheer Jeroen van
den Boogert van Hoefa, aan de vele verkopers van onderdelen en andere
automobilia en aan alle bezoekers: het was een fantastische dag!

Vele auto’s zijn even op de brug geweest om deskundig door Jeroen bekeken te
worden, en we hebben mee kunnen kijken met het wisselen van een voorruit.
Kijk mee met onderstaande foto’s en proef de sfeer.
Over 2 weken, op zondag 12 mei, is er al weer een volgend evenement. We zijn dan
met een clubstand aanwezig in de show-paddock op het circuit van Zandvoort, op
het Nationaal Oldtimer Festival. Ja, ook voor Youngtimers .
Tot ziens op een volgend evenement!!
Albert, AnneJan, Frank, Mario.

Evenementenkalender

2019
Zondag 12 mei 2019:
deelname aan de Nationale Oldtimer dag in Zandvoort.

Zondag 7 juli 2019
rondrit Zuid-Oost Brabant en bezoek aan DAF-Museum Eindhoven

Zaterdag 7 september 2019:
Puzzelrit vanuit Deventer – Holterberg

Weekend 25 t/m 27 oktober 2019:
Classics.nl in Leeuwarden.

2020 (Voorlopige planning:)
Sept/Oktober:
Feest !: 35 jaar PEUGEOT 309

Zondag 12 mei 2019: Nationale Oldtimer dag in Zandvoort.
Het Nationaal Oldtimerfestival op circuit Zandvoort bied een grote variëteit aan auto's en daar
willen we dit jaar voor het eerst een ruime hoeveelheid 205-en en 309-ens aan toe voegen. Meld
je aan voor dit fantastische evenement waar je niet alleen auto's kunt kijken maar ook van de
actie op het circuit kunt genieten in de vorm van races en zelf rijden sessie's. Zelf de baan op kan
ook, daar moet je wel een apart ticket voor kopen.
We willen zo veel mogelijk van jullie auto's bij ons op de clubstand hebben. Laat weten dat je
komt via: info@peugeot205-309clubnederland.nl of op onze facebook pagina. Tot nog toe weten
we van 17 deelnemers dat ze komen.
Onze stand is te herkennen aan de bekende club-banners en natuurlijk aan de auto’s. We gaan
vanaf 9.00 uur de stand inrichten. In en uitrijden kan de hele dag. Er is de hele dag veel moois te
zien en te beleven, maar je kunt gerust ook een uurtje langskomen.
Kaartjes voor auto en bestuurder zijn momenteel nog gratis:
https://www.nationaaloldtimerfestival.nl/tickets

Zondag 07 juli 2019: rondrit Zuid-Oost Brabant en Museumbezoek.
We gaan opnieuw verder kijken dan onze neus lang is en een museum bezoeken waar je geen
Peugeot's zult aantreffen. In combinatie met een rondrit door het zuid-oosten van Brabant gaat dit
zeker weer een geslaagd evenement worden.

Zaterdag 7 september 2019: Puzzelrit vanuit Deventer – Holterberg
Het najaar is de uitgelezen tijd om nog eens lekker een rondje te gaan touren. Op 7 september
kunnen alle Peugeot's 205 en 309 naar Deventer komen voor een mooie toerrit. Start zal zijn bij
de Mc Donalds langs de A1 (afrit 23). Meer informatie volgt

Weekend 25 t/m 27 oktober 2019: Classicsnl in Leeuwarden.
We gaan ervoor, we vinden dit nog steeds de leukste beurs in het Noorden: Classicsnl in
Leeuwarden, en we willen opnieuw een mooie stand neerzetten met weer andere en bijzondere
exemplaren van de 205 en 309.
De organisatie schrijft zelf op de net vernieuwde website dat CLASSICSNL is vernieuwd, een
compleet nieuwe uitstraling heeft passend bij hun plannen en met een duidelijke boodschap.
CLASSICSNL wil uitgroeien tot de grootste klassieke autobeurs van Noord Nederland, dé beurs
waar u als klassieke liefhebber niet gemist wilt worden!

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.peugeot205-309clubnederland.nl/

