Juli 2018

Van de voorzitter.
Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309,

Daar is hij dan, onze E-letter met nieuws, ontwikkelingen en evenementen.
Nu het nog maar zo’n 7 weken is tot het grote event “35 jaar Peugeot 205” vinden we
het hoog tijd om deze newsletter rond te sturen. En we hopen dat het jullie motiveert
om betrokken te blijven bij de PEUGEOT 205 en 309, mee te doen met activiteiten
en natuurlijk om op 2 september van de partij te zijn.

Veel leesplezier en tot ziens!
Mario

Vooruitblik:
2 September, dan is het zover, je hebt de aankondigingen niet kunnen missen,
tenminste als je op facebook de Peugeot groepen volgt. We zitten bijna op
tweehonderd 205-en, dat is al geweldig! Maar dit is uiteraard niet genoeg! Wij missen
nog heeeeeelllllll veel bekenden die zich nog niet aangemeld hebben! Meld je dan
ook zsm aan en wees verzekerd van een mooi plaatsje op het evenement terrein!
Wat kun je zoal verwachten op ons evenement: wij gaan ten eerste voor minimaal
350 205en, verder zullen alle carrosserie varianten te zien zijn, in vele speciale
uitvoeringen, prototypes, eveneens is er archief materiaal ter inzage, een Concours
de Elegance, diverse foodtrucks een barista, ijs en voor de kleintjes vermaak als
papa en mama of opa en oma over het evenement terrein lopen. En iedere
ingeschreven equipe krijgt een leuk gevulde goodiebag met rally schild!
Voorbeelden van speciale 205-jes zijn :
 één van de eerste 205-en die van de band is gekomen, een 82-er,
 de unieke 205 Electrique in NL, geheel volgens originele Peugeot specs
gebouwd!
 En de verrassing uit Sochaux….
Voor de 309’s maken we een 309 plein zodat deze kanjer ook zijn eigen aandacht
kan krijgen en liefhebbers elkaar makkelijk vinden.

We verwachten veel bijzondere gasten uit
binnen- en buitenland. Zo zal Equipe
Deux-Cent Cing acte de présence geven.
Deze 205 heeft afgelopen maand nog de
pool-cirkel aangetikt!

En uit o.a Frankrijk en Engeland komen
delegaties met hun bijzondere 205-en.

Of wat denk je van deze 205 break.

Evenementenkalender
5 augustus: Franse Autodag
Op deze altijd gezellige dag in
Culemborg zullen wij ook present zijn
met onze club auto en met nog een
beauty!
Kom gerust langs bij onze stand voor
een praatje over jouw en onze liefde voor
de 205 en 309.

17 augustus: Europe Raid in Nederland
Onze vrienden van de Europe Raid komen op vrijdag 17 augustus Nederland
binnenvallen. Zie ook : https://www.facebook.com/EuropRaid/
In totaal zijn er 250 ! Peugeot's 205 (alle types vertegenwoordigd) die via Hengelo de
A1 oprijden, en zo naar hun overnachtingsplaats gaan: 't Haarlemmermeerse Bos
tussen Hoofddorp en Cruquius. Het is de bedoeling dat de auto’s daar vanaf
19.30/20.00u binnen komen druppelen (afhankelijk van hun totale rit vanaf Berlijn).
De organisatie nodigt graag alle 205 enthousiastelingen uit om langs te komen en
kennis te maken met Franse 205-rijders.

2 september: 35 jaar PEUGEOT 205 in Culemborg
26-28 oktober Classicsnl.nl
We gaan weer naar het gezellige Leeuwarden, nu op een nog centralere plaats.

24 november: koffieklets
Locatie wordt nog bekend gemaakt, we hebben een paar leuke ijzers in het vuur.

Terugblik
Bestuur
Afgelopen jaar zijn er veranderingen in ons bestuur geweest. Ulko Gosma heeft
afscheid genomen na vele jaren met passie en energie aan de club te hebben
gewerkt. Ook Bert Hoekman heeft het stokje overgedragen van de ledenadministratie
en website beheer, Ulko en Bert bedankt voor jullie inzet en we zien jullie graag nog
vaak terug op onze mooie evenementen.
Albert Manenschijn is het bestuur komen versterken en eind 2017 heeft Marcel
Bruggink ervoor gekozen om niet in het bestuur te blijven. Voor hem een persoonlijke
en lastige beslissing die we vanzelfsprekend respecteren, en ik bedank Marcel van
harte voor zijn bijdrage en zijn 205 enthousiasme.
Met zijn vieren ( Mario, Frank, Anne Jan en Albert) gaan we enthousiast verder met
het uitbouwen van de Peugeot 205-309 club Nederland.
Als moderne club zetten we vooral social media om jullie te bereiken en om leuke
weetjes en komende evenementen te delen. Onze website is vernieuwd. Ook zetten
we stevig in op facebook.
De komende periode gaan we naast nieuwe evenementen organiseren, ook bouwen
aan een actieve, stabiele en toekomst vaste community rond onze geliefde voitures,
de 205 en 309. Zo willen we de liefde en passie voor de PEUGEOT 205 en 309
levend houden.

Kofferbak verkoop
Dit schreef Alexander Pijper over de kleine maar gezellige dag op 31 maart 2018 bij
Garage Van Bemmelen in Delft: Vandaag weer even buurten bij de jaarlijkse
kofferbak verkoop van de 205-309 Club. Op een gezellige locatie met velen weer
bijgepraat en natuurlijk de nodige onderdelen weer verhandeld naar een nieuwe
eigenaar. Gezelligheid ten top.
Garagehouder Peter van Bemmelen heeft ons uitgelegd hoe hij oudere auto’s met
carburateur qua uitstoot kan verbeteren zodat ze milieuzone-proof zijn. En met zijn
passie voor de klassieke auto probeert hij autoclubs zoals wij te enthousiasmeren om
samen de overheid en het effect van milieuzones op onze hobby te beïnvloeden.

Technisch evenement
Op 4 november 2017 hebben we een gezellig Technisch evenement gehad bij De
Snelle Leeuw Utrecht. Er stond een GTI op de brug en onze eigen voitures voor de
deur leverden ook genoeg gespreksstof op.

Classicsnl
Eind oktober 2017 hebben we een uitgebreide stand gehad op Classicsnl.nl in de
WTC Expo Leeuwarden. De 205 T16 was een grote publiekstrekker voor de hele
beurs, maar ook onze CJ, GTI, LaCoste, Fourgonette en 309 hebben veel bekijks
getrokken. Leuk om te doen, en ook de beurs organisatie was perfect. Dus in 2018
gaan we hier weer heen!

Najaarsrit een groot succes!
Op zondag 10 september 2017 was het zover: De Najaarsrit. Deze keer werd het
oosten van Nederland aangedaan, met als startpunt Peugeot dealer Wassink in
Winterswijk.

Na een kop koffie met gebak vertrokken de 40 deelnemende Peugeots 205- en 309
onder een stralende nazomer zon voor een mooie toertocht door de Achterhoek en
het aangrenzende Duitsland. Rustpunt was het Audi- en Siku museum in Stadtlohn
(D), een verrassende privé collectie die door alle deelnemers werd gewaardeerd.
Vervolgens ging de tocht verder door het grensgebied en eindigde bij Kasteel Huis
Bergh in ’s Heerenberg. Hiervandaan kon eenieder weer huiswaarts gaan na een
fantastische dag.

Wil je meer
foto’s zien?
Check je
facebook.

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/

