Oktober 2021

De leeuwen geven niet op!
Na een fantastische dag met heel veel 309’s in Culembort hebben we nog 1 rit
gepland staan dit jaar. Geef je op voor 1 november
Albert, Anne-Jan, Frank en Mario

Toertocht Noord-Holland:
Op zaterdag 20 November gaan we het clubjaar 2021 afsluiten met een ritje door de
kop van Noord-Holland met aansluitend, traditioneel, een bezoek aan een leuk
museum. Deze keer gaan we de 2CV eens in detail bekijken.
We beginnen in het puntje land tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Hier
verzamelen we vanaf 9.30 met koffie en koek en gaan vanaf een uur of 10 rijden.
Er is een tussenstop waar de inwendige mens kan worden verzorgd.
Ook voor dit evenement zitten we aan een maximaal aantal deelnemers gebonden,
te weten 50. Dit is het maximaal aantal mensen wat in het 2CV museum kan. Om
niet alleen de "snelle Facebookers" een kans te geven houden we de inschrijving
open tot eind oktober en hoor je dan of je bent ingeloot.
Wordt je dat niet, krijg je automatisch een uitnodiging voor de volgende rit. Bij zeer
veel aanmeldingen zullen we kijken of dezelfde rit met bezoek aan het 2CV museum
op een andere datum nogmaals kan worden verreden.
Deelname is EUR 15,00 per persoon. Dit is voor de toegang tot het museum, de
koffie met koek en een bijdrage aan het routeboek.
Uiteraard pas te betalen nadat bekend is dat je bent ingeloot.
Aanmelden kan via info@peugeot205-309clubnederland.nl en vermeld met wie je
komt.
Begin November hoor je of je erbij bent. Schijf je 1x in, dus niet als rijder met bijrijder
en dan een keer andersom.... het zou zo maar kunnen dat wanneer je 2x wordt
ingeloot je ook automatisch weer wordt uitgeloot...

Terugblik:
Op 17 oktober hebben we een fantastische dag gehad met het 36 jaar jubileum van
de 309. In de volgende nieuwsbrief komt een uitgebreid fotoverslag

Evenementenkalender

2021
Zaterdag 20 november 2021: Toertocht Noord Holland met bezoek aan een museum

2022
Zaterdagavond 26 februari: Nachtrit vanuit Deventer “De gele Pit”, eindigend in
Markelo op zondag 27 februari.
Zaterdag 16 april: kofferbakverkoop, locatie volgt
Zaterdag 14 mei: detailling evenement, leer je Leeuw verzorgen, locatie volgt
Zondag 15 mei: deelname aan de Nationale Oldtimerdag in Zandvoort
Zondag 3 juli: toertocht Zeeuws-Vlaanderen en Belgisch grensgebied.
Zaterdag 24 september: nog nader te bepalen evenement
Zondag 20 november: afsluitende toertocht, nog nader te bepalen waar.

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/

