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Beste 205 en 309 liefhebbers,
liefhebbers
Bij deze de nieuwsbrief, kortweg de E-letter, van de Stichting Peugeot 205 Event,, onderdeel van het
zelfstandige Peugeot 205-309
309 Register.
Register
Door drukte helaas iets later dan gepland…
Met dit maal als hoofdthema een
en hartelijke uitnodiging voor de Salon Champenois in Reims.
Reims
In het komende voorjaar, van 11--13 maart 2016, kunnen wij gezamenlijk met eigen 205-309
205
naar de
Klassiekerbeurs Reims rijden. Weekend gezelligheid, kijken en beursbezoek.
In 2016 wordt voor het 205-309
309 Register weer een spannend en leuk jaar. Een blik op de evenemenevenemen
ten kalender zegt genoeg!
Bovendien komen er -als
als alles verloopt zoals het er nu naar uitzietuitziet ‘extra handjes’ bij in het 205-309
205
Register, na de succesvolle oproep tijdens onze najaarsrit bij Visscher in Culemborg.
Deze extra handen zijn ook wel nodig, de planning
planning en organisatie van evenementen, de nieuwsbrief
en de in 2016 op te starten voorbereidingen voor het 35 jaar 205 evenement kost nu eenmaal tijd en
menskracht.
Daarnaast willen we er serieus over nadenken, om het 205-309
205 309 Register in een professioneler jasje
ja
te
steken. Op dit moment zijn we een Register in een stichting. Maar gezien het grote succes en toeloop
toe
van register willen we bekijken en ons laten adviseren of een andere vorm van organisatie meer
mogelijkheden bied om ook in de nabije toekomst meer
meer mee uit de voeten te kunnen. Mocht je daar
ook ideeën over hebben? Deze zijn uiteraard meer dan welkom!
Al met al, een spannend en uitdagend 205-309
205
Register jaar voor de boeg dus…
Wij ontmoeten jullie graag samen met je voiture op de komende evenementen!
evenemente
Namens het Peugeot 205-309
309 Register, en Stichting Peugeot 205 Event:
Mario Müller, Frank Morkate, Ulko Gosma.

En natuurlijk wensen we jullie fijne feestdagen en een 205 & 309-rijk
309
2016!

Uitnodiging Beurs Reims : met
et het 205-309
205
register naar de
e Salon Champenois in Reims!
Reims
De afgelopen twee jaar zijn we als bezoeker naar de eerste oldtimer beurs van het seizoen in het
Franse Reims geweest. Dit is ons zo goed bevallen dat we besloten hebben om er nu een evenement
van te maken en er gezamenlijk heen
heen te gaan. Met een groep van maximaal 20 personen is het de
bedoeling om begin maart er een mooi weekend van te maken.
Wat is de bedoeling:
Een leuk en gezellig weekend naar het Noorden van Frankrijk. Vertrek op vrijdag 11 maart rond 12.00
vanuit het zuiden
uiden van Nederland om via een fraaie binnendoor route naar Reims te rijden. In de avond
zal er gezamenlijk gegeten worden.
Op zaterdag ochtend, na het ontbijt, vertrek richting de beurs (ongeveer
(ong
15 minuten rijden).
rijden) Auto's
parkeren en alvast genieten van al het fraais op deze parkeerplaats.
Daarna bezoek aan de beurs. 's Avonds samen dineren.
Op zondag ochtend is het mogelijk om de beurs voor de tweede dag te bezoeken, deze dag is
rustiger, meer een "gezinsdag" voor de Fransen, en aan het eind van de dag
dag profiteren van mogelijke
koopjes. Ook kan er gekozen worden om, al dan niet na een bezoek van het fraaie Reims (op eigen
gelegenheid) de terugreis rustig aan te vangen.

Na de beurs zullen de "overblijvers" via een snelwegroute na zo'n 4 uur rijden in zuid Nederland
kunnen zijn.
Wat kun je verwachten:
Een zeer gezellige beurs met een heel ruim aanbod aan, voornamelijk, Franse auto-onderdelen en
toebehoren in de ruimste zin van het woord. Langzaam maar zeker komen er steeds meer
standhouders met onderdelen voor de 205, 309 en andere Youngtimers. Op de Parkeerplaats is het
aantal Youngtimers inmiddels in de meerderheid en je zult je verbazen over de auto's die de Fransen
in het begin van het jaar weer uit de schuur weten te trekken. Uiteraard ook een hoop gezelligheid met
de andere liefhebbers en een leuke route door België en het noordelijkste deel van de Champagnestreek.
Wat zijn de kosten per persoon:
Er zal worden overnacht in een simpel maar prima hotel in Reims. Inbegrepen zullen zijn:
• 2x hotelovernachtingen inclusief ontbijt.
• 2x Diner (exclusief drankjes)
• toegang tot de beurs (naar wens voor 2 dagen)
• kop koffie / thee bij vertrek
• uitgebreide routebeschrijving
Uitgaande van een tweepersoonskamer zijn de kosten € 120,- per persoon*
Met vier personen op een kamer (indeling in onderling overleg) € 115,- per persoon*
Een tweede dag naar de beurs kost € 10,- extra.
Het lijkt ons leuk om met een groep 205'jes en 309'ens naar Reims te gaan zodat we ons een plekje
kunnen toebedelen op de parkeerplaats voor de beurs. De eerste 20 deelnemers met de intentie om
daadwerkelijk de Youngtimer mee te nemen ontvangen een inschrijvingsbewijs. Uiteraard wordt er
rekening gehouden met mogelijk slecht weer in maart en dan kan er zonder problemen voor een
ander voertuig worden gekozen!
Aanmelden kan via info@peugeot-205-event.nl onder vermelding van naam, aantal deelnemers, wens
voor 2 of 4 persoonskamer en de auto die je mee wilt nemen.
Aanmelden voor maandag 28 december! en bij bericht dat je bij de eerste 20 hoort dient het bedrag
voor eind van het jaar te worden overgemaakt o.v.v. Rendes-vouz en Reims!
* De kosten zijn een zeer gedegen schatting maar kunnen mogelijk nog licht afwijken.

Met de 205 de barre winter door? Nee nu nog niet…
Maar afgelopen januari 2015 in de vroege ochtend onderweg van Gaasterland naar stad Utrecht was
een winters landschap en een barre ongestrooide snelweg ons deel!
Maar de 205 XAD Commercialle (voorzien van winterbanden) gaf geen krimp!
Ben benieuwd of er deze winter nog sneeuw en ijzel te verwachten is…

Daarna: de wasstraat! In plaats van
zoals gewoonlijk wassen met de hand…

Tenslotte natuurlijk de agenda voor 2016.

Evenementenkalender Peugeot 205-309 Register 2016:
Peugeot 205-309 Register
Agenda 2016:
• 11-13 maart, vrijdag tot zondag: Oldtimer beurs Reims (Fr.) gezamenlijk bezoeken
weekend 205-309 Register.
• 23 april, zaterdag: Kofferbakverkoop 205-309 Register bij VCC-Saasveld.
• 8 mei, zondag: Youngtimer Event, Boxtel. 205-309 Register met Infostand.
• 28 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 Eindejaar & technisch evenement: Omgeving
Utrecht. Vragen, uitleg en tips bij onderhoud en aankoop…
Nader nieuws over de evenementen volgt, houdt vooral onze FaceBook pagina in de gaten!

Terugblik Najaarsevenement bij Peugeot Visscher Culemborg.
Nog even een fotocollage van het geslaagde Najaarsevenement bij Peugeot Visscher in Culemborg!
Het was een parchtige dag met mooi weer, een gastvrije ambiance, een afwisselende route, en
gezelligheid met ‘autopraat’ alom!
En niet te vergeten: een leuke opkomst van een bont gezelschap van verrassende 309'ens.
Met speciale dank aan de gastvrijheid van autobedrijf Visscher!

Nog even over het zelfstandige Peugeot 205-309 register…
Het ligt in de bedoeling om vanuit dit Register elk jaar één of meerdere evenementen te organiseren
en eens in de vijf jaar een groot jubileum met internationaal karakter te vieren.
Om dit te kunnen doen moeten we zoveel mogelijk 205-309 rijders & liefhebbers kunnen bereiken.
Zorg dat je bereikbaar bent en schrijf je in voor ons register.
Dit kan op www.peugeot-205-event.nl. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle toekomstige
activiteiten. Steeds meer 205-309 liefhebbers staan al bij het Register geregistreerd maar…
Ken je nog andere 205-309 liefhebbers? Deel deze nieuwsbrief!

