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Beste C6 genoten,
Hoog tijd om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten voor de 2 e helft van dit
Jaar.
Allereerst wil ik graag melden dat onze nieuwe website nu online is. Deze is te vinden
onder dezelfde URL als de oude site. www.citroenc6-genootschap.nl
Om het interne gedeelte van de site te bekijken dient u zich wel te registreren. Voor
reeds eerder geregistreerde C6 genoten is dit alleen van belang om de website in zijn
geheel te bekijken. Informatie, zoals bijvoorbeeld deze nieuwsbrief wordt verzonden
vanuit een separate database.

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 10-12 augustus 2018
Ook hier zal het C6 Genootschap acte de presence geven. Wij zullen het hele weekend
met een C6 stand op het terrein aanwezig zijn. Voor meer informatie zie de website

https://100jaarcitroentickets.nl/
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La fête des limousines 2 september 2018 Vught
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
Een van onze C6 genoten woonachtig in Vught organiseert een leuke tocht. Deelname is
gratis doch laat even weten of je komt via contact@citroenc6-genootschap.nl
Voor meer info ga naar: https://www.facebook.com/fetedeslimousines/
Internationaal weekend 2018
Wederom organiseert het C6 Genootschap een jaarlijkse internationale ontmoeting Van
14 t/m 16 september 2018 zijn wij in Roeselare en Ieper (B) met als thema:
“de grote oorlog 14-18” Uit de voorinschrijving bleek een grote belangstelling voor dit
weekend. Bijgaand sturen wij u het complete programma, kosten en het definitieve
inschrijfformulier.

November 2018: Technische meeting Aalsmeer
De exacte datum en het programma volgen in de komende nieuwsbrieven
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