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Beste C6 genoten,
Hopelijk heeft u allemaal genoten van een welverdiende vakantie al of niet met uw C6.
Hoog tijd voor nieuws van onze club in deze 3e nieuwsbrief.
Allereerst even een herinnering voor onze eerstkomende activiteit op zaterdag 30 september a.s.
De Indian Summer Tour 2017. U kunt zich nog inschrijven voor deze leuke herfstrit. Er zijn al aardig
wat aanmeldingen maar hoe meer hoe leuker natuurlijk.

Als vanouds organiseert de technische commissie in samenwerking met Centre C6 te Aalsmeer voor
de 8e keer de technische meeting op zaterdag 11 november 2017. Hoofdthema zal dit keer zijn de
electronica in onze C6. Ook zal er aandacht zijn voor het item “lekkende veerpoten” een probleem
wat zich voornamelijk voordoet bij de oudere C6. Een uitleg over dit probleem door Willem Roest
wordt met deze nieuwsbrief meegezonden. Als u technische vragen heeft gaarne vooraf per mail
sturen tav. de technische commissie. Wij zullen tijd inplannen op de meeting om uw vragen te
beantwoorden.
De dag zal starten met een korte presentatie van Eddy Bueno over de verkeersbeginselen.
Vanaf 9.30 u bent u die dag welkom op de Lakenblekerstraat 33 in Aalsmeer na de koffie starten wij
om 10.00 u en eindigen om ca. 16.00 u. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tevens is de technische commissie van plan In samenwerking met Autoschadebedrijf Boll/van Zijls
bandenservice te Bunnik een technische- cosmetische dag te organiseren. De datum staat al vast
tw. Zaterdag 3 februari 2018. Tegen een aantrekkelijk tarief kunt u deukjes laten verwijderen, krasjes
etc.
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Ook wordt er voorlichting gegeven over banden/uitlijnen en poetsen. Interesse? Vul dan het
belangstellingsformulier in. Dan krijgt u tzt. Een definitieve uitnodiging en het complete programma
voor deze dag.

Het C6 Genootschap op Facebook
Voor de facebook gebruikers onder ons is er nu ook een (besloten) C6 genootschap pagina
De beheerder is Rene de Jager. Als u het Leuk vindt om nieuwtjes, foto’s, verhalen, of filmpjes te
delen met betrekking tot de C6, meldt u dan aan.
U vindt de pagina op: C6 Genootschap

Internationale C6 meeting 2018
Na onze zeer succesvolle meeting in Zweden afgelopen mei, waarvan u overigens ook een verslag
van een van de deelnemers aantreft, zijn er voor volgend jaar nog geen concrete plannen. Wij zijn in
gesprek met enkele buitenlandse leden die wellicht iets willen organiseren.
Meer nieuws volgt in de volgende nieuwsbrief die naar verwachting rond de feestdagen zal
verschijnen. Daarin opgenomen alle activiteiten voor 2018 van onze club.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Timo Hoven voorzitter
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