Juni 2022

De tijd vliegt!
De vorige nieuwsbrief is al weer 8 maanden oud, de tijd lijkt wel te vliegen. Gelukkig
hebben we niet stilgezeten en je kan in de terugblik lezen wat er allemaal door ons
en de 205-309 liefhebbers is gedaan. Binnen 2 weken is trouwens het volgende
evenement: een toertocht door Zeeland op zondag 3 juli. Opgeven kan nog steeds,
zie verderop in de vooruitblik.
Ondertussen kijken we niet alleen naar de leuke dingen die we dit jaar nog meer in
petto hebben en zijn we gestart met de voorbereidingen voor een groots moment:

40 jaar PEUGEOT 205 !!!
We hebben daarvoor 17 september 2023 ingeboekt en alvast een leuke locatie
geregeld in het midden van het land. Waar precies blijft nog even een verrassing.
Reserveer de dag alvast in je agenda, plan je vakantie ervoor of erna, en zorg dat je
erbij kunt zijn.

Toertocht Zeeland:
Op zondag 3 juli gaan we Zeeland verkennen met onze voitures. We beginnen in
Zierikzee. Hier verzamelen we vanaf 10.00 uur met koffie en koek en gaan in 4
etappes met leuke pauzepunten een rit maken van zo’n 130 km. Om weer te
eindigen in Zierikzee. Er zitten geen wedstrijdelementen of moeilijke puzzels in, je
krijgt een eenvoudige routebeschrijving en het doel is om ontspannen te rijden en
van de omgeving te genieten. Er hebben zich al zo’n 15 equipes aangemeld.
Deelname bedraagt EUR 7,50 per persoon en inschrijven kan door middel van het
sturen van een mail naar info@peugeot205-309clubnederland.nl.
Zet in je mail even met hoeveel personen / auto’s en met wie je komt.
Alle deelnemers krijgen 1 week vooraf details over de start locatie en betaling.

Terugblik:

Zaterdag 17 oktober 2021: 36 jaar jubileum van de 309.
Eén jaar later dan verwacht heeft de Peugeot 205 309 club Nederland het dan toch
georganiseerd, in een kleinere vorm dan in eerste instantie de bedoeling was maar
desalniettemin een prachtige opkomst.
Er waren op deze dag 36 309's aanwezig en een aantal 205en van bezoekers een
mooi aantal voor de toch al zeldzame verschijning.

Een Franse delegatie van zeven 309's was al twee dagen voor het event gearriveerd.
Zij hebben zaterdags een bezoek gebracht aan het openlucht museum en zijn
daarna bij Musee Peugeot 205 309 Nederland ontvangen.
Ook diverse Belgische en Duitse liefhebbers waren naar het 309 event gekomen om
al het moois te bekijken.

Diverse types waren er te bewonderen:
Gti's zowel phase1 als 2, een Dimma,
diverse andere modellen, eén van de eerst geleverde 309's en een heuse 309
camper, en divers introductiemateriaal was er te bewonderen.

Na een serieuze inspectie van de jury werden er drie 309's uitgekozen als mooiste
origineelste en de publiekslieveling en ontvingen de eigenaren een applaus en een
mooie beker.

Om 16.00 gingen de gasten met
hun 309 weer huiswaarts kijkend
naar een voor ons geslaagde dag.

Zaterdag 20 november 2021: Toertocht Noord Holland met bezoek aan een
museum
Zondag 20 november was het vroeg op. Het is best een eindje van het Oosten van
het land naar de kop van Noord-Holland. Alhoewel, je kunt mooi afsteken via de
Houtribdijk..... Dat deden er meer, getuige de mooie bordeaux rode 3-drs 205 die op
de trailer onderweg was. Extra handig is dat aan het eind van die dijk Enkhuizen ligt.
Het startpunt van de rit.
Het lukte om als eerste aanwezig te zijn zodat we als bestuur alle deelnemers
welkom konden heten. Gedurende de ochtend hebben we een mooie groep
deelnemers met een flinke variatie in 205-jes en ( 2 stuks) 309-ens mogen
ontvangen.
Na een goede bak koffie met wat erbij en een informeel praatje met wat informatie
over de dag en route kon er gestart worden. In drie groepen, om de dorpjes
onderweg niet te veel te belasten. Het leuke is dat je dan onderweg elke keer wel
met een aantal andere 205-jes rijdt. Men stopt even om het IJsselmeer of de
Waddenzee te bekijken of om de heer Kout wat merchandise afhandig te maken. Zelf
heb ik (Frank), de auto eerst naar het eindpunt gereden zodat ik de bijrijder van
Dimitri kon zijn voor de dag.
Omdat er ook een rustpunt in de route was opgenomen kwam iedereen onderweg
toch ook weer samen, te weten in Anna Paulowna. Hier werden de verschillende
horecagelegenheden en marktkraampjes van wat extra omzet voorzien en was de
mens weer klaar om de weg te vervolgen.
Het tweede deel van de route bracht ons rond Schagen en door de dorpjes Winkel
en Midwoud alvorens te eindigen in Andijk bij de Edwin Groen “Collection Citroën”;

oftewel het Eendenmuseum! Een
heel verrassend en leuk museum
want de collectie gaat verder dan
alleen 2CV’s of zelfs Citroën’s. Dit
samen met de leuke inrichting leidde
ertoe dat vele deelnemers hier een
behoorlijke tijd bleven hangen
alvorens huiswaarts te keren.

Een aantal hadden inmiddels trek
gekregen en besloten voor de
terugreis aan te vangen eerst de
locale Chinees onveilig te maken en
van een groot deel van zijn voorraad
te ontdoen. Een gezellig einde van
een geslaagde dag.

Zaterdagavond 26 februari: Nachtrit vanuit Deventer “De gele Pit”, eindigend in
Markelo op zondag 27 februari.
Een nieuwe ervaring voor onze club: een nachtrit. Vanwege de beperkingen vanuit
het covid beleid werd het wel een avondrit, maar niettemin was het duister genoeg.
Verzamelend in Deventer hebben we
eerst weer lekker bijgekletst met een
drankje en een hapje, totdat het
donker genoeg was om de naam
“Gele Pit” eer aan te doen. Er was
beloofd dat we weinig kunstlicht /
straatverlichting zouden tegenkomen
en daar was geen woord aan gelogen.
Dat in combinatie met landweggetjes
door de uiterwaarden van de
IJssel leverde menigeen al
hoofdbrekens op en het verdwalen
bleef een terugkerend thema. Het
equipe dat stug open reedt in een
witte cabrio vertrok als eerste om
als 1 van de laatsten aan te
komen, gered door de
organisatoren die de route
kenden. Een heel gave ervaring.
De afsluiting in een horecagelegenheid in Markelo was opnieuw gezellig en de
meesten zullen pas na middernacht weer thuisgekomen zijn.

Zaterdag 16 april: kofferbakverkoop bij Boogert Competition Automobile in Ochten.
Patrick, de eigenaar, heeft ons warm ontvangen en ook laten genieten van de
onderhanden projecten aan 205’s. We konden ons vergapen aan Griffe’s, van kaal
chassis tot bijna klaar, en aan motorblokken en wat al niet meer.

Op de toegangsweg was veel ruimte
voor verkopers. Van 2 stoelen voor je
cabrio tot complete verkooptafels vol.
We hebben niet geteld hoeveel
bezoekers er waren maar hoe ver je
ook keek, overal zag je de geparkeerde
Peugeots staan en ook daar zaten
pareltjes tussen en werden
motorkappen geopend en verhalen
uitgewisseld.
Menig onderdeel is van eigenaar gewisseld en over nog meer onderdelen is
gesproken, vergeleken en gepingeld.

Zaterdag 14 mei: detailing evenement,
14 mei jl. was het het detailing evenement van de Peugeot 205 309 club
Nederland in Tricht bij Museè Peugeot 205 309 van gastheer Mario Müller.
Het weer werkte fantastisch mee en er was veel belangstelling.
Ca. 50 man en 25 205-en en 309's waren aanwezig bij dit evenement,
waarbij Berny van Meerten van Prestige Detailing stap voor stap uitlegde
hoe je je auto het beste kon wassen en onderhouden.
Diverse stappen werden er genomen
om tot een schitterend eind resultaat
te komen. Ook hebben verschillende dit
kunnen uitproberen met diverse soorten
poets en schoonmaak middel. Tussen
de uitleg door was er ook een uitdeuker
zonder spuiten aanwezig die bij een
ca.12 tal 205en en 309's diverse
deukjes eruit heeft gehaald voor een
klein prijsje.
Tussen de middag werd er voor een broodje kroket of frikandel gezorgd en
koffie of thee.
De 205 Generation die onderhanden was genomen stond er eind van de dag
fraai bij.
En er was nog wat leuks te
bewonderen, een uniek project in
Nederland.
Een volledig gedemonteerde 205
T16 die vanuit Civiele uitvoering
direct
bij aanschaf naar competitie
uitvoering (groepB) werd
omgebouwd.

Al met al een mooie gezellige en vooral leerzame dag.

Zondag 28 mei 2022, deelname aan de Nationale Oldtimerdag in Zandvoort
Eindelijk wat het zo ver: voor de eerste keer sinds 2019 konden we de neuzen van
onze voitures richting Zandvoort sturen voor de deelname aan de Nationale
Oldtimerdag.
Het recept: een F1-circuit, historische races, verzamelde autoclubs van allerlei
pluimage, horeca, een ongedwongen sfeer en blauwe lucht met een zonnetje. Vanaf
9 uur stonden de eerste 205’en en 309’s al opgesteld op de club paddock, die dit jaar
direct bij de ingang van het terrein was.
Al snel stonden er zo’n 20 auto’s op onze stand, gelukkig konden we nog wat ruimte
wegsnoepen van onze buren . De deelnemers konden genieten. Zowel van het
kijken naar de historische races, alsook van het rondlopen en kijken bij de andere
auto clubs, en natuurlijk ook genieten van de belangstelling die onze meegebrachte
Franse Leeuwen van veel mensen kregen. Leuk om te ervaren dat de 205 en 309
steeds meer gewaardeerde youngtimers worden. Sommigen waagden het erop en
maakten nog een rit over het circuit. Na 16.00 uur stroomde het terrein langzaam
weer leeg, en konden we aan de reis naar huis beginnen. Aan de verschillende
reacties te oordelen een bijzonder geslaagde dag!

Evenementenkalender

2022
Zondag 3 juli: toertocht Zeeland vanuit Zierikzee
Zaterdag 24 september toertocht Flevoland. Start in Dronten en einde in Wezep
Zondag 20 november: afsluitende toertocht over de Veluwe

2023
Zondag 17 september: 40 jaar Peugeot 205

Er zullen natuurlijk nog meer activiteiten zijn in 2023, die planning volgt in het najaar

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/

