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Beste C6 Genoten,
Allereerst namens het bestuur, wensen wij u en de uwen een voorspoedig en gezond
2017 en uiteraard vele fijne zwevende kilometers met uw Citroën C6. Het afgelopen jaar
hebben wij weer een behoorlijk aantal registraties ontvangen van nieuwe C6 bezitters,
hetgeen aangeeft dat de C6 nog steeds in de belangstelling staat. Momenteel heeft ons
genootschap 517 leden.
Dit is de eerste nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van onze komende
activiteiten en verslag doen van evenementen die hebben plaatsgevonden. Het ligt in de
bedoeling meerdere nieuwsbrieven in de toekomst te laten verschijnen. Uiteraard vindt
u deze brief ook op onze website
www.citroenc6-genootschap.nl
Tenslotte; mocht u een idee hebben of wat willen organiseren laat het ons weten Het
Citroën C6 Genootschap is er vóór de leden en dóór de leden! Zo is het sinds op
oprichting in 2010 bedacht en zal het blijven.
Met amicale C6 groeten,
Timo Hoven voorzitter
kalender 2017
Maart 25-26 “Spring is in the air”
Lenterit in de mooie omgeving van Oisterwijk NB
Met overnachting en diner. Nadere informatie volgt
Mei 6-7

Citromobile
Het thema voor 2017: Citroën une joie de vivre,
Een manier van leven Natuurlijk staan wij als
Genootschap er ook weer.

Mei 24-27

“In search of the soul of Sweden”
Tot nu toe hebben ca. 27 equipes belangstelling
getoond Nog enkele plaatsen beschikbaar. Deelname
formulier op aanvraag

Datum volgt

Datum volgt

Sleuteldag
Voor diegenen die zelf kleine eenvoudige reparaties
willen verrichten
Locatie: Almere (D&O services) details volgen nog
“Talking Cars drinking coffee”
Zaterdagmorgen of middag ontmoeting op een leuke
locatie in verschillende regio’s van het land
georganiseerd door locale leden. Alle auto’s welkom!
Neem eens je andere Citroën mee (als je die hebt)
Wie gaat de eerste organiseren!

telefoon: 078 6162463 KvK nr.66672775

mail: citroenc6genootschap@gmail.com

Bank: Rabobank

www.citroenc6-genootschap.nl

Stichting Amicale Internationale Citroën C6

Citroën C6 Genootschap
November

Nieuwsbrief/ Newsletter

Technische meeting Aalsmeer
Onze achtste technische meeting bij onze gastheer
Centre C6
Exacte datum en programma volgen later.

Terugblik 2016
Münster/Zutphen international meeting
Onze vijfde internationale meeting bracht ons naar de mooie grensstreek tussen
nederland en duitsland met de historische steden Zutphen en Münster.
Dank aan de organisatoren die met grote inzet ons een prachtig lang weekend hebben
bezorgd.

ICCCR 2016 Kleuren palet Citroën C6
Zaterdag 13 augustus was de dag van onze deelname aan ICCCR 2016. Onder veel
belangstelling reden 16 C6’sen in alle kleuren die ooit geproduceerd zijn naar het
voorplein van kasteel Middachten om daar te worden bewonderd door vele Citroën
liefhebbers. Bijna waren wij niet compleet omdat de Rouge Profond van onze engelse
vriend Bill Cameron strandde met een LDS lekkage. Gelukkig was er back up van Frans
Bruning die met zijn rode C6 Bill’s plaats kon innemen. Dank zij de voortreffelijke
service- organisatie van het evenement, was Bill’s C6 snel gerepareerd en kon hij het
evenement toch nog meemaken.
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Technishe meeting 19 november Aalsmeer
Meer dan 50 deelnemers en ca. 40 auto’s namen deel aan onze technische meeting Bij
onze gastheer Ger de Jong’s automobielbedrijven ook bekend onder de naam Centre C6.
Een uitgebreid verslag wordt later op onze website geplaatst.
De belangrijkste 2 zaken!
1. Tijdens de (gratis) controle bleek bij meer dan 50% van de C6sen het LDS niveau
te hoog! Nogmaals herhalen wij dat het niveau uitsluitend gecontroleerd kan
worden met diagnose software. Het is de enige manier om het systeem drukloos
te maken. Pas dan kan het LDS niveau worden gemeten!
2. Het kleine zwarte slangetje achter in het midden onder de auto tussen de veer
cilinders gaat hoe dan ook op een zeker moment kapot. De staat van het
slangetje is eenvoudig te controleren en vervangen is zeer simpel. Het Citroën
Onderdeel nr. is 5270RZ.
Afscheid Eric Bruinsma,
Zoals eerder bekend gemaakt, heeft Eric te kennen gegeven te willen stoppen met zijn
Bestuurlijke activiteiten van ons Genootschap. Als initiatiefnemer en enthousiast
pleitbezorger voor de C6 en Citroën in het algemeen danken wij hem voor het vele werk
wat hij de afgelopen 7 jaar heeft gedaan. Medebestuurslid Hans van Leeuwen heeft in
zijn dankwoord als blijk van onze waardering een origineel Citroën aandeel uit 1936
aangeboden. Uiteraard blijven Eric en Henk lid. En zullen er in de toekomst nog vele
mogelijkheden zijn hen te ontmoeten.

Gezocht: Webmaster voor onze website
Vind je het leuk om onze website te onderhouden? Wij zoeken iemand die dat wil doen!
Belangstelling? Neem contact met ons op
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