maart 2019

Van het bestuur.
Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309,
Als ik mijn ogen dichtdoe en 30 jaar terug droom, zie ik
een straatbeeld met kleurige auto’s, heel veel 205-en
afgewisseld met een enkele 309 voor me. Wit is een
uitzondering en is chique. De 205 is op zijn hoogtepunt,
de kantelblokjes worden langzamerhand vervangen
door TU blokken, de GTI en CTI zijn ieders natte
droom en de T16 is het summum.

Met mijn ogen open zie ik dat
de winter voorbij is en dat de
fraaie overgebleven
exemplaren van onze geliefde
voitures staan te trappelen
om uitgelaten te worden.
En ik zie ook de werkleeuwen die de winter door hun baasjes trouw gediend hebben.
Kortom, het is 2019, de nieuwe 208 is in Genève gepresenteerd, en er is weer
genoeg te beleven met onze Peugeot’s. Om te beginnen is er over twee weken al de
kofferbakverkoop en technisch evenement. Al meer dan 10 verkopers hebben zich
gemeld, van schuuropruimer tot hobbyhandelaar. En via mail en facebook hebben al
zo’n 30 deelnemers laten weten te willen komen. En er is ruimte voor meer! Dus heb
je nog wat nodig voor je 205 of 309, kom 30 maart naar Utrecht. En als je een
technische vraag hebt, kom dan langs om hem met de andere deelnemers te
bespreken.
Het jaar door hebben we ook leuke activiteiten gepland, dat vind je allemaal in deze
E-letter.
We hebben ook nagedacht over de wijze waarop we als club verder willen gaan, en
hebben besloten dat op dezelfde voet als nu te doen. Geen lidmaatschapskosten,
leuke activiteiten die kostendekkend zijn, en een paar sponsoren voor de vaste
kosten van website, flyers en beurshuur.
Onze motivatie is de liefde voor de Peugeot 205 en 309 en onze beloning is het
plezier dat jullie beleven op onze activiteiten. Dus zeggen we: tot binnenkort!
Albert,

Frank, Mario,

AnneJan

Evenementenkalender

2019
Zaterdag 30 maart 2019:
Kofferbakverkoop/Technisch evenement bij HOEFA, adres Boteyken 307 in
3454 PD De Meern ( Bij Utrecht)

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

Zondag 07 juli 2019
rondrit Zuid-Oost Brabant en bezoek aan DAF-Museum Eindhoven

Zaterdag 14 september 2019:
Puzzelrit vanuit Deventer – Holterberg

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

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

Zaterdag 30 maart 2019: Kofferbakverkoop/Technisch evenement
HOEFA, adres Boteyken 307 in 3454 PD De Meern ( Bij Utrecht)

Na een uitstapje naar Delft vorig jaar nu weer op een centrale plek in Nederland onze jaarlijkse
kofferbakverkoop. En we hebben het gecombineerd met het technische evenement. Heb je
onderdelen van de Peugeot 205 en/of 309 te koop? Onderdelen voor deze Peugeot's nodig of wil
je je kennis over deze auto's verhogen? Kom 30 maart naar Autospecialist Hoefa in de Meern
Deelname is gratis, ook voor mensen die onderdelen willen verkopen!!! Wel is het van belang om
je aan te melden en met wat voor een hoeveelheid spullen je komt zodat we een goede indeling
kunnen maken.
Aanmelden als standhouder op: info@peugeot205-309clubnederland.nl

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.
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
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 14 september 2019: Puzzelrit vanuit Deventer – Holterberg
Het najaar is de uitgelezen tijd om nog eens lekker een rondje te gaan touren. Op 14 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: Classics.nl 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

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/

