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Beste C6 Genoten, 

 

Dit is de 2e 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   

 

Spring is in the air 

Helaas waren wij genoodzaakt deze lenterit wegens te weinig deelnemers op de geplande 

datum te annuleren. Momenteel bekijken wij wanneer  alsnog deze rit kan plaatsvinden. 

 

 

 23 april: Citroën Jumble Genk België 

Citroën evenement in het historische Bokrijk voor alle Citroën types als u snel bent kunt 

u nog inschrijven  
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Mei  6-7:  Citromobile  

Het thema voor 2017: Citroën une joie de vivre, spreekt voor zich 

Natuurlijk staan wij als Genootschap er ook weer met Leuke beursaanbiedingen oa.een 

heerlijke witte unieke C6 wijn, C6 poloshirts in 3 kleuren en nog veel meer. Kortom, een 

bezoekje aan onze stand waard 

 

 

 
 

 

 

Mei 24-27    “In search of the soul of Sweden” 

Meer dan 20 C6 equipes nemen deel aan onze internationale rit 2017. 

Minstens 12 C6 equipes, nederlanders en duitsers nemen de ferry van Kiel naar Göteborg 

Een ware invasie van de citroën C6 in Zweden! 
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Sleuteldag 

 Voor diegenen die zelf kleine eenvoudige reparaties willen verrichten 

Locatie: Almere (D&O services)  De technische commissie is druk bezig de enquete 

reacties te verwerken. Nadere berichten volgen 
 
 

 
 
 

“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 ? Helaas nog geen reacties! 

 

 

November: Technische meeting Aalsmeer  

Onze achtste technische meeting bij onze gastheer  Centre C6 

Exacte datum en programma volgen later 

 

Website:  

Wij zijn bezig onze website te vernieuwen en te verbeteren helaas gaat dit door 

tijdgebrek van de betrokkenen wat langzaam Als er iemand is met enige kennis van 

zaken en wat tijd die dit wil doen  kunt u zich bij ons melden. 

 
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 

 


