Juni 2021

De leeuwen zijn los
Wow, wat een belangstelling voor onze toertochten. De tocht in Midden Limburg en
de tocht in Friesland-Drenthe. En wat leuk om weer veel mensen te spreken en
elkaars leeuwen te bekijken en bespreken. Verderop een verslag in woord en beeld
van deze twee dagen.
We hebben ook echt weer zin om de normale draad weer op te pakken. En omdat de
Franse Autodag in augustus niet wordt georganiseed, vullen wij dat gat voor onze
leeuwen in met een kofferbakverkoop. Ja, na 2 x annuleren nu echt. Op Zaterdag 14
augustus in Tricht, Betuwe. Er hebben zich al nieuwe en bekende verkopers
gemeld, dus dat beloofd wat. En we hoeven dit keer geen tijdvensters te hanteren,
alleen nog de 1,5 meter maatregel en de normale hygiëne regels.
Wil je ook als verkoper deelnemen of wil je gewoon langskomen, meldt je aan op:
info@peugeot205-309clubnederland.nl en dan sturen we je de informatie over de
dag toe.

Wat de jubilea voor de 205 en 309 betreft, we dromen nu al van grootse
evenementen bij hun 40 jaar bestaan in respectievelijk 2023 en 2025.
Dit jaar vieren we 35+1 jaar 309 met een speciale 309 meeting. Op Zondag 17
oktober in Culemborg. Dus heb je een 309, maak hem klaar, poets hem op en meld
je aan voor dit feest. En ken je iemand met een 309, geef het feest door. Met een
andere leeuw mag je natuurlijk ook op ons feestje komen, maar we zetten de 309 in
het zonnetje.

Met Leeuwegroet,
Albert, Anne-Jan, Frank en Mario

Terugblik: de toertochten van 2021

Op Zondag 25 april organiseerden wij
dan eindelijk weer het eerste evenement
in lange tijd. Dat iedereen wel weer toe
was aan een evenement bleek uit de
inschrijving, binnen een uur moesten we
melden dat we “VOL” zaten. Een
Corona-proof toertocht door het kopje
van Noord-Limburg. De start was bij de
Kasteeltuinen in Arcen, en hier kon
iedereen een kop koffie of thee pakken
en een heerlijk stuk Brabantse “door
moeders gebakken” cake. Na de start,
10 equipes per half uur, slingerden we
over kleine weggetjes, en af en toe
onverhard, tussen de Duitse grens en
de rivier de Maas noordwaarts. Een
kleine pauze in Gennep werd door velen
aangegrepen om even te wandelen, het
gemeentehuis te bekijken of inkopen te
doen bij de plaatselijke horeca of
buurtsuper. Het tweede gedeelte slingerde
via de Zevenheuvelenweg naar het
uiteindelijke eindpunt, de uitspanning op de
Duivelsberg in Berg en Dal. Hier kon men
een consumptie nuttigen, of een wandeling
maken met schitterend uitzicht. Mede
geholpen door het droge en steeds
zonniger weer hadden de ruim 40 equipes
een prachtige dag met hun Peugeot 205 of
Peugeot 309.

Op Zondag 20 juni was het niet alleen Vaderdag, maar op die dag stond ook de
rondrit door Drenthe en Friesland op het programma.

Vanaf half 10 stroomde het parkeerterrein bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen
vol met 205’jes en 309’ens in vele kleuren en uitvoeringen, in totaal zo’n 45 equipes.

We hadden hetzelfde concept bedacht als in Limburg, dus 10 equipes per half uur
aan de start. Na koffie en cake kon iedereen beginnen aan de route, die maar liefst
140 kilometer lang was.
Over mooie kleine
weggetjes deden we
plaatsen aan zoals Diever,
Appelscha en Havelte. Kris
kras door het Drents-Friese
Woud, en ook hier af en toe
onverharde wegen, die er
door de onweersbuien van
de voorgaande nacht
blubberig bij lagen. Op veel
plaatsen in de route waren
gelegenheden om iets te
eten en drinken, en op die manier kwam iedereen elkaar wel weer ergens tegen,
leuk! Een leuke bijkomstigheid was de mogelijkheid om een hunebed te bezoeken,
die staan hier nogal wat in deze provincie. Eind van de middag eindigde de rit in
Steenwijk, en nadat sommigen hier even de buik hadden gevuld met wat fastfood,
was de A32 vlakbij om iedereen weer snel op weg te helpen naar huis. Een speciaal
woord van dank aan Willem en Gerrit van Zandbergen die de rit hadden uitgezet,
klasse mannen!

Na afloop zal menig wasstraat
extra bezoek hebben gehad,
getuige deze fot van 1 van de
deelnemers.

Zaterdag 14 augustus 2021: Kofferbakverkoop in Tricht, Betuwe.
Informatie voor de standhouders:
Ook dit jaar is deelname gratis voor de standhouders. Dit geldt echter alleen voor wie
zich van tevoren aanmeld. (Info@peugeot205-309clubnederland.nl). Vermeld daarbij
hoeveel m2 je verwacht nodig te hebben (inclusief je voertuig) Aan de hand hiervan
zullen wij een goede indeling van het terrein proberen te maken.
Standhouders zullen vanaf ongeveer half 9 welkom zijn in Tricht (Nieuwsteeg 61)

Informatie voor bezoekers:
Vanaf 10 uur kunnen alle bezoekers terecht aan de Nieuwsteeg 61 voor de jaarlijkse
kofferbakverkoop van de Peugeot 205-309 club Nederland.
Als altijd is het bezoek van deze beurs gratis. In verband met de te verwachten
drukte is het wel prettig als je je van tevoren aanmeld via: info@peugeot205309clubnederland.nl zodat we ruimte kunnen maken voor het aantal bezoekers dat
gaat komen.
Tot ziens in Tricht!

Evenementenkalender
2021
Zaterdag 14 augustus 2021: Kofferbakverkoop in Tricht, Betuwe.
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/

