Nieuwsbrief van de

Peugeot 205-309 Club
als onderdeel van de zelfstandige Stichting Peugeot 205 Event
December 2016

Beste 205 en 309 liefhebbers,
Het jaar 2016 is al weer bijna voorbij en wij kunnen terugkijken op een geslaagd 205-309 jaar met
leuke en gezellige evenementen, waaronder Technisch Evenement Culemborg
(http://www.peugeot205-309club.nl/page5.html) , Nazomerrit Friesland Joure (http://www.peugeot205309club.nl/page15.html) en daarnaast waren wij met een standje aanwezig op de klassiekerbeurs in
Leeuwarden.
Wij staan op de drempel van 2017 en plannen voor evenementen zijn er ook al weer; zie de
evenementenkalender 2017 hieronder.
Intussen gaan de voorbereidingen voor het "35 jaar 205" evenement in het eerste weekeind van
september 2018 gestaag door. De afgelopen tijd hebben wij ons beziggehouden met
randvoorwaarden, pakket van eisen en locaties. Wij hopen binnenkort hierover te kunnen beslissen.
Rest ons jullie allen prettige kerstdagen toe te wensen en al het goeds voor 2017!

Namens de Peugeot 205-309 Club en Stichting Peugeot 205 Event:
Mario Müller, Frank Morkate, Ulko Gosma, Marcel Bruggink, Anne Jan Offringa.

Evenementenagenda 2017


Vrijdag10 t/m zondag 12 maart: bezoek Oltimerbeurs Reims (Frankrijk)



Zaterdag 15 april: 205-309 Kofferbakverkoop Gorinchem



30 juli: Nationaal Oldtimerfestival circuit Zandvoort



Zondag 6 augustus: Franse autodag Culemborg



Zondag 3 september: Twenterit door Anne Jan en Frank



Zaterdag 16 september: koffieklets en bezoek aan Oldtimerdag Appelscha



Zaterdag 28 oktober: Technisch evenement Peugeot 205
205-309

Voor het laatste nieuws over onze evenementen en andere wetenswaardigheiden: zie onze website
http://www.peugeot205-309club.nl/
309club.nl/ en natuurlijk onze facebook pagina.

Reims.
De aanmeldingen voor het oldtimetrweekeind Reims van 10 t/m 12 maart 2017
ging dermate snel dat alle plaatsen nu bezet zijn. Maar... voor degene die beslist
mee willen: neem even contact op met de organisatoren. Wellicht zijn er nog
afvallers.

Aankoopgids Peugeot 205 GTI 1984
1984-1993.
Op onze site willen wij geregeld informatie delen over de historie van de 205 en 309 -zie hiervoor
http://www.peugeot205-309club.nl/page2.html
309club.nl/page2.html en daarnaast aankoop- en onderhoudstips van deze
modellen weergeven.. Hiermee is een begin gemaakt.
Zie hiervoor: http://www.peugeot205
http://www.peugeot205-309club.nl/page16.html
In de toekomst willen wij hieraan toevoegen: foldermateriaal en advertenties.

Nog een paar maandjes en dan is het al weer voorjaar!!

Samenstelling: Bert Hoekman 12-2016

