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Beste C6 Genoten,
Ons 1e en 2e evenement van dit jaar liggen alweer enige tijd achter ons Hoog tijd om u
op de hoogte te stellen van de rest van onze plannen voor dit jaar.
Website
Allereerst gaat onze compleet nieuwe website binnenkort online. Voorlopig in de NL
versie. Aan een Engelse versie voor onze vele buitenlandse C6 genoten wordt hard
gewerkt. De nieuwe site bevat meer informatie en een aantal vernieuwingen zijn
doorgevoerd, waaronder de mogelijkheid uw C6 te koop aan te bieden of er een te
zoeken. De site gaat onder dezelfde URL online als de bestaande. U krijgt per mail
hierover bericht. Deze mail bevat ook een instructie, hoe op het niet openbare deel
van de site te komen.
Citromobile 2018
Zaterdag 5 en zondag 6 mei is de hal in Vijfhuizen weer het domein van Citrofielen.
Het thema dit jaar is “Citroën geeft je de vrijheid” Een aantal Citroën clubs geven
invulling aan dat thema zo ook het C6 Genootschap. Zie voor meer info
http://www.citromobile.nl/

Franse autodag 5 augustus 2018 Culemborg
ClubFrance en Visscher Autogroep organiseren voor de 13e keer deze dag. Als
Genootschap nemen wij geen deel maar er zijn altijd wel C6 genoten aanwezig. kijk voor
meer informatie op hun facebook pagina.
100 jaar Citroën Eiland van Maurik 10 augustus 2018
Ook hier zal het C6 Genootschap acte de presence geven. Op welke wijze laten wij nog
even open. Suggesties zijn overigens welkom. (zie ook bijgaand formulier voorlopige
inschrijving)
La fête des limousines 2 september 2018 Vught
Zonder twijfel het leukste autofeest voor liefhebbers van de grote Franse limousines uit
de jaren 70, 80, 90 en 00. Het C6 Genootschap heeft ook in een vorige editie
meegedaan. Op 2 september 2018 staat het stijlvolle Fort Isabella in Vught in het teken
van Peugeot, Renault, Citroën en Talbot. Het terrein is gratis toegankelijk voor zowel
Limousinerijders als eigenaren van een andere auto die wel
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houden van het Franse genieten. Houdt de Facebookpagina van La Fête en van het
Genootschap in de gaten voor nieuws en details over het programma! Of kijk tzt. op onze
nieuwe website.
Internationaal weekend 2018
Voor de 8e keer organiseert het C6 Genootschap een jaarlijkse internationale ontmoeting
Deze keer niet al te ver van huis (althans voor onze Nederlandse en Belgische C6
genoten) Van 14 t/m 16 september 2018 zijn wij in Roeselare en Ieper (B) met
als thema: “de grote oorlog 14-18” Het programma is zo goed als klaar en omvat
onder andere een tourrit, bezoeken aan een brouwerij, kasteel, het Flanders Museum,
Het bijwonen van “The last post” die sinds het einde van de 1e wereldoorlog nog elke dag
in Ieper plaatsvindt. Om als organisatie een indruk te krijgen van de belangstelling voor
dit evenement vragen wij jullie om vrijblijvend de bijgaand “voorlopige aanmelding” in
te vullen en te retourneren.
November 2018: Technische meeting Aalsmeer
De exacte datum en het programma volgen in de komende nieuwsbrieven
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur:
Timo Hoven
voorzitter
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