september 2020

Van het bestuur.
Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309,
In kringen van Peugeot Liefhebbers, zeker die van de 205 en 309, word de liefde
voor onze leeuwen vaak omschreven als een virus dat je besmet en niet meer
loslaat. En dat zomaar kan overspringen naar vrienden, partner of kinderen. Een
mooie beeldspraak, maar inmiddels leven we met een heel ander virus. Dat niet
alleen voor een nare ziekte kan zorgen maar ook de hele samenleving beïnvloed. Je
bent misschien wel je baan of inkomen kwijt, of juist keihard aan het werk, in de zorg,
de voedselvoorziening of 1 van de vele andere beroepen die ons leven gaande
houden.
Als bestuur hadden we al vrij snel besloten dat onze kofferbakverkoop in april niet
door zou kunnen gaan en later hebben we alle evenementen tot 1 september
geannuleerd. Ook hebben we ervoor gekozen om de viering van 35 jaar 309, die
gepland stond voor oktober, met een jaar uit te stellen. We willen dat vieren met een
groot en feestelijk evenement, met gasten uit omliggende landen en bijzondere 309's
die we uit Frankrijk over laten komen. Dat werd te onzeker voor komende oktober, en
daarom gaan we voor het 35+1 jaar feest. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Ondertussen hebben we onze uitgestelde Midden-Nederland rit alsnog op 6
september gereden. Nadat we die op Facebook hadden aangekondigd ging de
inschrijving zo rap dat we die al dicht moesten zetten voordat we weer een
nieuwsbrief klaar hadden. Verderop kan je in ieder geval van de foto’s genieten. En
ook lees je wat over de kofferbakverkoop in oktober die we wel laten doorgaan in de
Betuwe. Dit keer wel met aanmelding verplicht.
We wensen jullie
een goede
gezondheid toe,
met een
uitdovend Corona
en een blijvend
Peugeot-virus.

Albert,
AnneJan,
Frank,
Mario.

Zondag 18 oktober 2020: kofferbakverkoop, Tricht (Betuwe).

Voor de kofferbakverkoop van dit jaar is het noodzakelijk je van te voren aan te
melden. De dag wordt ingedeeld in twee groepen en in beide groepen is plaats voor
50 bezoekers.
De eerste groep is welkom vanaf 10.00 en de tweede groep om 13.00.
Stuur een mailtje naar info@peugeot205-309clubnederland.nl om je gratis aan te
melden. Vermeld je naam en of je in groep 1 of 2 wilt komen of dat je in beide kunt.
We gaan enkel op volgorde van aanmelden bezoekers toelaten, Heb je aangegeven
in beide groepen wel te kunnen dan kunnen we, als er 1 groep vol is, je verplaatsen
naar de andere groep.
Wil je verkopen, meld je dan ook aan op info@peugeot205-309clubnederland.nl
Kun je onverhoopt niet, meld je dan op tijd af zodat we de eerst volgende persoon op
de lijst toe kunnen laten.
Rond de middag, dus voor beide groepen, is er een snackwagen aanwezig waar een
lekkere versnapering kan worden gekocht.
Een week vooraf krijg je detailinfo toegestuurd met het adres e.d.
Meld je aan en we zien jullie allemaal graag verschijnen op 18 oktober!

Terugblik

Met maar liefst 60 auto’s en 100 deelnemers hebben we afgelopen 6 september de
Midden-Nederland rit gereden. Dit keer niet vanaf de parkeerplaats van een
fastfoodketen maar vanaf de ruime P&R
in de Meern, bij Utrecht.

Voor velen weer een eerste evenement
na de strenge lockdown sinds maart. Dat
merkten we aan de enthousiaste en grote
opkomst. Ook was het even wennen hoe
om te gaan met afstand houden en toch
elkaars auto’s te bewonderen. Erg leuk
vonden we het om veel nieuwe
deelnemers te verwelkomen, van alle
leeftijden.

Na een uitleg, wat koffie of thee en met een goed uitgewerkte route gingen we van
start. In 5 groepen van 12 met ruime tussentijd. We hebben van alles gezien: stukjes
woonwijk in Nieuwegein en Vleuten, oude kaders, bochtige dijkwegen, rustieke
routes door het waterrijke gebied tussen Utrecht en Schoonhoven, molens en
kastelen, de Beatrixsluizen, de drukbevaren Vecht, kortom afwisselend en boeiend.

De veren en remmen zijn ook goed getest op de onvermijdelijke drempels. We waren
niet als enige op weg op deze zonnige dag, getuige de vele wielrenners die we
vooral tegen kwamen alsmede een toertocht van historische trekkers.

Er waren een paar bijzondere 205-en
te zien. Een zeer fraaie T16 replica.
En de eerste echte rit van de 205
Nepala op NL kenteken. En er was
nog veel meer moois te zien.
Vastgelegd door onze eigen
fotografen, en door Dick Groen van
Autopics.nl. Een 205 van over de
oostgrens reed dapper mee.

De lunch was super georganiseerd bij Boer Hans in Montfoort. Ruime zitplekken
binnen en buiten, veel parkeerruimte langs de stallen en met de kans op eeuwige
roem als je met een stok met klomp een voetbal kon putten tussen de koeievlaaien
door. Alle auto’s zijn ook vastgelegd voor een loods met patina en een vrolijke koe.

Bij terugkomst op de P&R bleven velen nog gezellig napraten. We kunnen niet
anders zeggen dat dat we er van genoten hebben. Als bestuur krijgen we zo alleen
maar meer zin om de volgende activiteiten te gaan regelen.

Evenementenkalender
2020
Zondag 18 oktober 2020: kofferbakverkoop, locatie: Tricht (Betuwe).
Zondag 27 december 2020: Derde kerstdag rit omgeving Nijmegen / Venlo

2021
Zaterdag 3 april 2021: kofferbakverkoop en technisch evenement (locatie nnb)
Zaterdag 15 mei 2021: Nationale Oldtimerdag Zandvoort
Zondag 20 juni 2021: toertocht Drenthe / Friesland en Hunebedden.
Zondag in augustus 2021: deelname aan de FAD in Culemborg.
Zondag 17 oktober 2021: 35 + 1 jaar Peugeot 309 bij Visscher PGH autogroep in Culemborg.
Zaterdag 20 november 2021: Toertocht Noord Holland met bezoek aan een museum

35+1 jaar PEUGEOT 309
Na het geweldige evenement in september 2018 waar wij met nog 500 andere
liefhebbers de 35e verjaardag van de Peugeot 205 hebben gevierd, gaan we in 2021
de volgende verjaardag +1 vieren!
In oktober 1985 werd in Frankrijk de Peugeot 309 geïntroduceerd voor pers en
publiek. Een model dat in de ontwikkelingsfase bedoeld was als de opvolger van de
Talbot Horizon maar uiteindelijk op de markt kwam als Peugeot. Qua vormgeving
voortbordurend op het 2 jaar eerder geïntroduceerde “Sterke Nummer”, de 205 (de
portieren zijn identiek!), werd ook deze wat ruimere auto een groot succes. Als 3deurs, 5-deurs, in basic trim tot aan zelfs een GTI met de befaamde 16-klepper.
Om dit heugelijke feit te vieren vindt op zondag 17 oktober 2021 het evenement
“35+1 jaar 309” plaats bij Visscher PGH autogroep in Culemborg. We kunnen nu
alvast verklappen dat we er wederom in geslaagd zijn om in samenwerking met
Peugeot Nederland en L’Aventure Peugeot enkele zeldzame en niet eerder in
Nederland getoonde modellen te kunnen tentoonstellen!

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/

