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Stichting Amicale Internationale Citroën C6               

Citroën C6 Genootschap                                  
 
 

Verslag  van het eerste evenement in  2018,  “MOOI MAASTRICHT” en “ROUTE de BELGIQUE”. 
 
De weersvoorspellingen waren goed en het beloofde prachtig weer te worden.  Wel koud door een fris windje,  
maar geen regen en af en toe een mooie zon. 
Zoals u in onze uitnodiging wel had  gelezen, hadden  we een zaterdagmiddag-, een zaterdagavond- en een 
zondagprogramma. 

Het zaterdagmiddag programma was, voor de “autogekken”, een bezoek aan Interclassics in het MECC .   

Dat congrescentrum ligt dicht bij de zg Autoboulevard van Maastricht waar ook het Citroën bedrijf van Janssen-

Kerres is gevestigd, die voor onze C6en op hun parkeerterrein, een plaats hadden vrij gemaakt. 
 

 
 
We werden heel gastvrij ontvangen met vlaai en koffie en al snel was iedereen aanwezig. Het werd een gezellig 
weerzien. 
 

  
 
Na de koffie gingen de mannen, maar ook  Annelies Bruning,  lopend naar het MECC. Voor de dames, die geen 
automobiel meer willen zien had  Bep van Leeuwen een partner-programma samengesteld en zoals 
afgesproken werden de Dames naar het centrum van Maastricht gebracht, ja, ja, in 2 auto’s waarvan een C6 en 
afgezet voor de Servaaskerk.  Dank je wel, Autobedrijf Janssen Kerres, voor deze bijzondere service.  
Aangekomen bij de Servaaskerk hebben we de schatkamer bezocht waar niet alleen prachtige kerkelijke 
stukken tentoongesteld werden maar ook Romeinse zaken,  heel interessant. Ook werd aangegeven dat deze 
zomer weer de 7 jaarlijkse heiligdoms-vaart rondtrekt.   
Buiten gekomen kwam de Schotse harmonie langs. Ze hadden generale repetitie voor de prinsenproclamatie 
van de zondag erop. Heel leuk. Vervolgens de hoek om naar het Vrijthof waar we bij Soiron geluncht hebben. 
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Soiron is thans een deel van het oude Spaans Gouvenement. Het Spaans Gouvernement is een historisch 
gebouw aan het Vrijthof in Maastricht. Het is waarschijnlijk het oudst bewaard gebleven woonhuis van 
Maastricht. Tussen 1519 en 1550 verbleven, oa Karel V en Filips II diverse malen in het Spaans Gouvernement.   
 

 
 
 
Ook door de Rechtstraat met hele mooie winkeltjes van lokale ontwerpers en galerijen om aan het einde bij het 
hotel Crowne Plaza te arriveren. De heren waren er nog niet, dus konden wij in de lobby even bijkomen van de 
hele middagwandeling. Alle dames vonden het een geslaagde middag. Eens een keer zonder auto's. 
 
De heren ondertussen vermaakten zich aan al dat mooi spul op de Interclassics. Teveel om op te noemen Wel 
een overdaad aan Duitse, Italiaanse en Amerikaanse auto’s.  We hebben wel een paar Citroëns gezien zoals 
deze 2CV, maar niet zo veel andere Franse merken en hun modellen.  

 

  
 
Ook de veiling van de klassieke auto’s trok onze aandacht. We hebben vol aandacht gezien hoe per telefoon 
hoge prijzen werden geboden voor auto’s, waarvan wij de waarde blijkbaar niet kunnen schatten. Fascinerend, 
die handel in klassieke auto’s. Zie voor ‘n impressie van al dit fraais hun site ( www.interclassics.nl), maar ook 
de prachtige foto’s gemaakt door René Ten Cate. 
Voor zover ik weet heeft maar één van onze leden een auto gekocht op deze beurs, Ruud van Beemdelust, wel 
een zeer fraai exemplaar ! De 2cv uit de serie van Kuifje met Jansen en Jansen. 

Na een aantal grondige restauraties heeft het gebouw 
thans een museale bestemming, Museum aan het Vrijthof.   
Een prachtige locatie en heerlijke maaltijd. 
Daarna weer doorgestoken over het Vrijthof richting 
Dominicaner, een prachtige kloosterkerk waar nu een 
enorme boekhandel in is gevestigd. Om je vingers bij af te 
likken.  Nu ook de winkels niet vergeten en de nieuwe  
Hudson Bay even van binnen bekeken. Heel luxe en zeker 
niet goedkoop. Vervolgens richting Stokstraat waar de luxe 
winkels en modeontwerpers hun zaken doen. Omdat het 
weer prachtig was konden we alles heel rustig aan doen. 
Over de Oude Maasbrug richting Wyck.  
 

http://www.interclassics.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XYy9cU/w&id=47458F21CCDB10B2C6DB3CE4F3A2ECACFE262D5F&thid=OIP.XYy9cU_wVe1WP8ueGXcL7QHaE9&q=spaans+gouvernement&simid=608019933571256211&selectedIndex=8
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Rond 18.00 uur druppelde iedereen het hotel binnen en al snel hadden we de weg naar de bar gevonden. 
Het werd een zeer gezellige avond met aansluitend een heerlijk diner en een heel gezellig samenzijn. 
 

                       
 
 

Zondag, 14 januari 2018 
Na het ontbijt uitchecken en om 11.30 uur briefing van de route in de hal. We vertrekken om 11.45 uur voor 
een mooie Tourrit door Nederlands en Belgisch Limburg. Er was een mooie route uitgezet met duidelijke 
beschrijving en kaart.  
Het weer was prachtig, wel koud maar een heldere vrieslucht waardoor de weg droog en het zicht goed was. 
Via de Maasboulevard, met aan de linkerzijde de Maas, reden we langs het kasteeltje van André Rieu en de 
ENCI België binnen. Onze eerste stop was de “Stop van Ternaaien”, een enorm complex van sluizen dat de 
water-stand van het Albertkanaal en de scheepvaart tussen België en Nederland moet regelen. 
 
 
 

 
 
Doorrijden over het Albertkanaal richting Eben Email en stoppen voor het prachtige uitzicht over het kanaal en 
de Maas 
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De route gaat verder richting Oupeye, langs het Albertkanaal en zien in de verte de enorme ijzerverwerkende 
industrie van Chertal. Doorrijdend tot Herstal, gaan we over het kanaal en de Maas richting Wandré, door het 
plaatsje heen richting Cheratte, Argenteau en Visé. 
We rijden over de oude weg van Luik naar Maastricht, de weg waarover, in het verleden, alle transporten van 
zowel steenkolen, staal en textiel werd vervoerd en dat dwars over een oud mijnterrein loopt. 
Heel goed is in dit deel van het “verdriet van België” zichtbaar, hier wordt mee bedoeld het verval van wat eens 
het grootste industriegebied van Europa was en het enorme verlies van arbeidsplaatsen. 

 

 
 
 

 
 
 
Nu het vervallen kasteel van Gilles de 
Saroleá, voorheen een groots kasteel van 
een mijnbouw eigenaar, daarna 
directeurswoning en hoofdkantoor van de 
steenkolenmijn Hasard, nu meer dan 30 jaar 
leegtand en vervallen. We rijden over het 
mijnterrein en zien de resten nog van wat 
het eens was. Dankzij de financiële steun 
van de Europese gemeenschap wordt het 
terrein thans gesaneerd. 

 
We vervolgen de weg via Vise richting Nederland en via de grensovergang “Withoes” komen we in Eijsden aan. 
We rijden nog even langs het station van Eijsden met gedenkbord van Keizer Wilhelm, een keerpunt aan het 
einde van de eerste Wereldoorlog. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20131001_cheratte060.JPG
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Door het mooie plaatsje Eijsden heen rijdend (Beschermd dorpsgezicht) rijden via de smokkelroute terug naar 
België en via de mooie bruggen over de Maas en het Kanaal komen we in Ebel Email.  
We stoppen even bij het beroemde fort ”Eben Email” en maken wat foto’s. Vervolgens rijden we door richting 
Kanne het dorp waar tegenwoordig Tom Dumoulin woont, en komen zo bij Chateau Neercanne uit, waar we 
onze C6en mogen parkeren op de court. 
In de sprookjesachtige grotten van Chateau Neercanne staat de koffie en vlaai klaar. Ook de uitleg van onze 
gastheer over het kasteel en de grotten was erg leerzaam en zo kwam er een gezellig en fijn einde aan een 
heerlijke route de “Belgique”. 
 
Met dank aan: Citroëndealer Janssen Kerres, Interclassics,  Crowne Plaza hotel, Gemeente Maastricht. 
Organisatie: Hans van Leeuwen, damesprogramma Bep van leeuwen.  Foto’s:  René ten Cate. 
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Heerlen,   25 januari 2018 
Hans van Leeuwen 


