december 2018

Van het bestuur.
Beste liefhebbers van de PEUGEOT 205 en 309,
Al weer onze derde E-letter met nieuws, ontwikkelingen en evenementen!
En we kijken terug op een geslaagd 2018.
Sinds de vorige E-letter hebben we nog 2 activiteiten gedaan:
In oktober hebben we een erge leuke tijd gehad op Classicsnl.nl in Leeuwarden.
En de koffieklets in november, met een bezoek aan een werkelijk overweldigende
privéverzameling bijzondere voertuigen was erg gezellig. Naast bekenden uit het
wereldje van 205 en 309 hebben we ook weer veel nieuwe gezichten gezien en
gesproken. Super!
Voor 2018 zitten onze activiteiten er nu op. Bij de kerstboom en de oliebollen gaan
we wel alvast nadenken over hoe we als club verder gaan: op dezelfde voet, of met
een leden-structuur, of anders… Hoe dan ook, we gaan zeker door met het
organiseren van een variëteit aan evenementen om onze sterke nummers onder de
aandacht te blijven houden.
Opnieuw veel leesplezier met deze nieuwsbrief en tot volgens jaar. Tot ziens!

Albert,

Frank, Mario,

AnneJan

Evenementenkalender

2019 (Voorlopige planning, we zijn nog aan het schuiven met data:)
April:

Technisch evenement met kofferbakverkoop, regio Utrecht.

Mei:

We verkennen de optie van een meerdaagse tour rond Hemelvaart

Zo. 29 juli:

Zijn we te vinden op de Nationale Oldtimerdag in Zandvoort
( deze is in datum verplaatst en we kijken nog of dat ons past)

September: Puzzelrit rond Deventer
Oktober:

Natuurlijk weer op onze favoriete beurs Classicsnl.nl in Leeuwarden

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

Terugblik
26-28 oktober Classicsnl.nl
We zijn weer naar het gezellige Leeuwarden geweest, we hadden dit keer een mooi
vierkant “eiland” van 150 m2 en dat was perfect. En al het regelwerk om weer leuke
auto’s te kunnen showen was snel vergeten bij het zien van de mooie stand die we
hadden opgebouwd.

Er stond een leuke verzameling 205-en, sommigen
stonden voor het eerst op een show! De meeste
aandacht ging naar de twee unieke breaks:
de 205 Nepala en de 309 Break Heuliez.
We hebben aan veel bezoekers het verhaal achter
deze nooit geproduceerde prototypes verteld en ook
weer veel verhalen gehoord van mensen die een 205
of 309 hebben bereden. De autopers was ook zeer
belangstellend.

Inmiddels zijn Frank en Mario al een dagje
met de breaks in de weer geweest met Aart
van der Hagen voor een mooie fotoshoot. We
rekenen op een 6 pagina’s vullend verhaal in
de Auto Motor Klassiek.

Voor degene die zich afvraagt hoe je al die mooie prototypes naar Leeuwarden en
weer terug krijgt, zo dus. Fijn dat we weer deze transporter mochten gebruiken.

24 november: tourtje, koffieklets en privé museum

Omdat we tussen 10 en 11 gingen verzamelen hadden AnneJan en Albert om half 10
al afgesproken. En om half 10 kwam ook al de eerste gast aanrijden, uit Duitsland.
Vervolgens stroomde het
snel vol en door de kou
smaakte de koffie bij de
MacDonalds in Ochten des
te beter.

Met 3 309’s , 14 205-en en nog een
Peugeot en een Daihatsu reden we
vervolgens de korte maar mooie tour
naar de tussenstop: Metropole Druten.
Bij aankomst zie je een hal die nog
niets onthuld van wat er binnen te zien

is, maar eenmaal binnen val je van de ene verbazing in de andere.

Naar schatting zo’n 150—200 voertuigen,
waaronder zeer uniek exemplaren met een
uniek verhaal erachter. Veel Mercedes en
Alfa. Maar ook Ferrari, Ford, Mustang, en
oude merken zoals Delage die niet meer
bestaan.
De eigenaar kwam ook nog langs om wat
mee te praten. Leuk om te merken dat de
auto’s niet alleen maar mooi staan te zijn
maar regelmatig bereden worden. Dat zag je
ook aan de platte insecten op sommige
grillen. Er was beperkt Frans spul te zien,
natuurlijk wel een DS, een SM, een 2CV, en
ook wel een Peugeot 402 B Legère
Découvrable, en een bijzondere Renault
microbus voor personenvervoer
Niet alleen de auto’s, ook de foto’s aan de
muren, de vitrinekasten met onderdelen, de
losse motoren op bokken, het was
overweldigend.
Hieronder enkele plaatjes, op Facebook vind je er veel meer, met dank aan
Alexander Pijper.

Na afloop dronken we koffie in het bruin cafe in het Metropole, en gingen we verder
touren, om te eindigen bij snackbar het Veerstoepje.
Al met al een mooie en bijzondere dag, waar nieuwe contacten zijn ontstaan en
onuitwisbare indrukken zijn opgedaan.

De foto’s in dit nummer zijn door diverse mensen gemaakt, o.a. door Alexander
Pijper en Jef Roelofsen.

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/

