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April 2016

Beste 205 en 309 liefhebbers,

Het is al weer een aantal weken geleden dat wij als bezoeker naar de eerste oldtimer beurs van het
seizoen in het Franse Reims zijn geweest.
We vertrokken op vrijdag 11 maart vanuit het zuiden van Nederland om via een fraaie binnendoor
route naar Reims te rijden. Op zaterdag ochtend, na het ontbijt, vertrokken wij in optocht richting de
beurs. We hadden er prima weer bij en er was meer dan genoeg te zien aan prachtige klassiekers op
het parkeerterrein. Op zondag ochtend was het mogelijk om de beurs voor de tweede dag te
bezoeken. Met een groep van 16 personen was het een onvergetelijk weekeind van en met 205-309
enthousiasten. Dit is ons zo goed bevallen dat we overwegen om er een jaarlijks evenement van te
maken.
Namens het Peugeot 205-309 Register en Stichting Peugeot 205 Event:
Mario Müller, Frank Morkate, Ulko Gosma, Marcel Bruggink, Anne Jan Offringa.

Peugeot 205-309
309 Kofferbakverkoop op zaterdag 23 april.
Op zaterdag 23 april bieden wij je de mogelijkheid om je Peugeot 205-309
309 onderdelen, accessoires en
miniaturen te verkopen of juist in te kopen.
Dit evenement vind plaats bij: VCC Twente in Saasveld, vlak bij Borne:
VCC Twente, familie Olde Veldhuis
Bornsestraat 54
7597 NG SAASVELD
Website: http://www.teamvcctwente.nl
Op de website van VCC Twente staat een beschrijving van deze leuke locatie.
Voor bezoekers is dit een gratis evenement. Van de standhouders zal een kleine vergoeding worden
gevraagd welke als volgt is opgebouwd
opgebouwd:
Kom je met een 205 (of qua grote vergelijkbaar) dan betaal je € 5,=
Kom je met een grotere auto dan betaal je € 10,=
Een busje, bestelauto is € 15,=
Enkelassige aanhanger € 5,= extra en een dubbelasser € 10,=
De kosten voor de plek kan op de dag voldaan worden.
Wil je de verkoopwaar op een tafel uitstallen, dan moet je deze zelf meenemen.
In verband met het indelen van de ruimte is het wel noodzakelijk je van te voren aan te melden.
Bij aankomst word je door de organisatie een standplaats toe
toegewezen.
gewezen. Bij eventueel slecht weer is
het ook mogelijk om naar binnen uit te wijken
wijken.
Ook voor de folder verzamelaars zijn er leuke items te koop.
Voor wie VCC Twente nog niet kent.
De Peugeot 205-309
309 Kofferbakverkoop is te gast op een zeer leuke locatie d
die
ie echte 205 en 309
liefhebbers niet mogen missen! Want waar vind je een heus 205 museum, met bar en gezellig zitje!
Hier moet je een keer geweest zijn! Dit is de grote hobby van de beide broers Niek en Peter.
Bij deze kofferbakverkoop in Saasveld moet het wel lukken alle onderdelen te kopen om je 205/309
weer compleet te krijgen! Is jouw auto al compleet? Bij VCC valt er meer dan genoeg te zien op
Peugeot gebied. Dus: kom gezellig langs!
VCC en de organisatie zorgen voor de koffie en thee, met uiteraard w
wat
at lekkers bij de koffie!
Koffie, thee, frisdranken, broodjes en andere warme of koude snacks zijn voor 205
205-309
vriendenprijzen te verkrijgen.
Als organisatie en bezoeker zorgen wij samen voor een fantastische sfeer met genoeg leuke
Peugeots's 205 en 309 om naar te kijken en over te kletsen!
Aanvang vanaf 10.30 uur - einde circa 16.00 uur
uur.
Aanmelden kan tot maandag 18 april via facebo
facebook of via info@peugeot-205-event.nl
event.nl
Na aanmelding ontvang je na 18 april een bevestiging en route beschrijving per e--mail retour.

Evenementenkalender 205-309 Register 2016, update:






23 april, zaterdag: Kofferbakverkoop 205-309 Register bij VCC-Saasveld.
22 mei, zondag: Youngtimer Event, Boxtel. 205-309 Register met Infostand.
7 augustus, zondag: Franse autodag, Visscher Culemborg. 205-309 Register met Infostand.
11 september, zondag: 205-309 Register Nazomer rit in Friesland – Joure.
26 november, zaterdag: 205-309 Register Eindejaars & technisch evenement: Gorichem.
Vragen, uitleg en tips bij onderhoud en aankoop…

Blik op de toekomst voor 205-309 Register.
Het komende jaar is er 4 keer een eigen 205-309 Register evenement, 1x per vijf jaar een groot
Internationaal Evenement, eerst komend september 2018.
Normaal gesproken zijn er jaarlijks drie à vier 205-309 Register evenementen

Voorbereiding 35 jaar 205Event! September 2018:
Timetabel voorlopige opzet:
 Zomer 2015: nadenken over opzet, locatie, format. Samenstelling van organisatieteam.
 Zomer 2016, juni: definitieve invulling, samenstelling team en voorbereiding
 Juni 2017 aftrap organisatie met vrijwilligers, sponsoren, overige clubs en registers
In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de bestuursuitbreiding en onze toekomstplannen.
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