december 2020

Rit 27 december, Noord-Limburg
In onze nieuwsbrief en op Facebook hebben we in September een vooraankondiging
gedaan voor een rit op derde kerstdag in Limburg. Ondanks dat er inmiddels weer
allerlei wijzigingen en restricties zijn ingevoerd en opgelegd aan bijeenkomsten
denken we toch een oplossing te hebben gevonden om deze tocht door te laten
gaan.
We hebben bedacht om geen officiële starttijd van de bijeenkomst te houden en ook
geen horeca of andere binnengelegenheid als groep te betreden.
In plaats daarvan zullen we in 2 tijdsblokken tussen 10.00 en 11.15 op de
parkeerplaats bij de kasteeltuinen van Arcen staan alwaar we behalve de route ook
koffie en iets lekkers overhandigen waarna iedereen op zijn eigen tijd aan de rit kan
starten, en we geen groepstreffen er van maken.
Uiteraard is het geen probleem als er een paar auto's achter elkaar rijden maar we
gaan niet in colonne rijden.
Onderweg is er een stopplek in het centrum van een stadje waar op eigen
gelegenheid wel wat te eten en te drinken verkrijgbaar zal zijn. (Supermarkt en
cafetaria zullen wel open zijn. Ook zal de rit eindigen (als de toegang tot deze plek
niet middels een paaltje is
afgesloten) op een parkeerplaats bij
een restaurant. Vanuit hier kan nog
een wandeling door een mooi
natuurgebied worden gemaakt of, en
dan ook weer op eigen gelegenheid,
van de eventuele faciliteiten van het
restaurant gebruik worden gemaakt.
Oh ja, voor de liefhebbers van
glimmende auto’s: Bij het proefrijden
van deze rit moesten de auto’s
achteraf wel naar de wasbox.

Helaas hebben we wel besloten om, in tegenstelling van wat er op Facebook in de
vooraankondiging stond, een maximaal aantal van 40 equipes toe te laten. Daarom
stellen we ook als voorwaarde dat je met een 205 of 309 komt. We stellen geen limiet
aan het aantal deelnemers per auto, we gaan er wel vanuit dat je je daarbij aan de
geldende maatregelen houdt. We laten 20 auto’s vertrekken tussen 10.00 en 10.30 (
tijdslot 1) en 20 tussen 10.45 en 11.15 ( tijdslot 2)

Aanmelding gaat op volgorde van aanmelding via het mailadres hieronder. Iedereen
die afgelopen periode al heeft gemaild naar dit adres dat ze mee willen rijden staat al
op onze aanmeldingslijst en worden apart benaderd of ze echt mee gaan doen en in
welk tijdsslot.
Deelname aan dit evenement kost Eur 5,00 per equipe Aanmelden dient te gebeuren
via: info@peugeot205-309clubnederland.nl. Vermeld je naam, type auto en voorkeur
voor tijdslot 1 of 2.
Na aanmelding krijg je bericht of je mee kunt rijden. In de week voor kerst krijg je dan
de detailinformatie.
De rit gaat ook door bij lichte sneeuw en vorst. Er zitten wel enkele hellinkjes in en
mogelijk ook wegen die niet gestrooid zijn. Bij extremere weersomstandigheden
beslissen we kort van te voren of de rit wel of niet gereden kan worden. Hetzelfde
geld als er mogelijk nog strengere corona maatregelen komen, maar we verwachten
dat niet.
Albert, Anne-Jan, Frank en Mario

Evenementenkalender
2020
Zondag 27 december 2020: Derde kerstdag rit omgeving Nijmegen / Venlo

2021
Zaterdag 3 april 2021: kofferbakverkoop en technisch evenement (locatie Tricht)
Zaterdag 15 mei 2021: Nationale Oldtimerdag Zandvoort
Zondag 20 juni 2021: toertocht Drenthe / Friesland en Hunebedden.
Zondag in augustus 2021: deelname aan de FAD in Culemborg.
Zondag 17 oktober 2021: 35 + 1 jaar Peugeot 309 bij Visscher PGH autogroep in Culemborg.
Zaterdag 20 november 2021: Toertocht Noord Holland met bezoek aan een museum

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/

