
 

Aankondiging: Internationale meeting 2020 Nederland 

21-24 mei 

Announcement: International meeting 2020 The Netherlands 

May 21-24 
 

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het Citroën C6 Genootschap bestaat 10 jaar 

Reden voor een feestje en hoe kan dat beter gevierd worden dan er met z’n allen er 

‘zwevend’ op uit te gaan ?  

Om hieraan inhoud te geven, hebben de organisatoren hun best gedaan om gedurende dit 
memorabele jaar bijeenkomsten te bedenken die op diverse plaatsen in ons land zullen 

plaatsvinden.   

2020. Een memorabel jaar.                                                                                              
Niet alleen vanwege ons tweede Lustrum maar ook – en niet in het minst – vanwege het feit 

dat Nederland al 75 jaar vrijheid geniet. 

Zonder in details te treden kan gesteld worden, dat hiervoor door duizenden mensen 
gedurende vele jaren heel hard werd gestreden en dat regelmatig met hun leven moesten 

betalen.                                                                                                                                
Een strijd die Nederlanders al vele eeuwen voeren, is het gevecht tegen het water dat ons 

land voortdurend bedreigt.                                                                                                  
Onder het motto “Water in Nederland, vriend en vijand” vindt vanaf 21 mei een tocht 

plaats, die ons vanuit het midden van het land langs vele wateren zal voeren. 

Wij zullen forten en inundatie gebieden bezoeken, we zullen zien wat het resultaat is van de 

St. Elisabeth vloed en andere water rampen, om uiteindelijk in Zeeland te zien welk vernuft 

Nederlanders hebben weten te mobiliseren om het water te temmen.     

Om zoveel mogelijk C6 genoten van dit evenement te laten genieten, kunt u voor elk deel 
van dit vierdaagse gebeuren eventueel apart inschrijven. U heeft hierbij de Vrijheid (..) om 

delen – en/of overnachtingen – over te slaan en wellicht later weer aan te sluiten. Handig als 
u in een van regio’s woont die wij aandoen! Hoe dat allemaal werkt wordt helder uitgelegd in 

het programma en de Inschrijfformulieren die wij u binnenkort toesturen. 

Om de historische achtergrond van alle te bezoeken onderdelen te leren kennen, is het 

mogelijk deze via het C6 Genootschap te bestellen. Hiervoor geldt slechts één voorwaarde : 

uw aanwezigheid bij dit evenement ! 

Is uw nieuwsgierigheid gewekt ? Om Nederland eens vanuit andere hoeken te bekijken, meld 

u aan via het Inschrijfformulier ! Zien we elkaar op 21 mei ? Tot dan ! 

Met amicale groeten, 

Het bestuur Citroën C6 genootschap 
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10 jaar!  10 years ! 



 

Little chance that anyone has missed the fact : the Citroën C6 Association 10th Anniversay ! 

Reason for celebration and what better way to have a party than to go out ‘floating’ about 

all together ?  

In order to make this happen, the organisers have done their best to come up with meetings 

throughout this memorable year, which will take place in our country in various places.  

 

2020. A memorable year.  

Not only because of our 10th Anniversay but also – and not least – because of the fact that 

the Netherlands have enjoyed – to date – 75 years of freedom.  

 

Without going into detail, it can be fairly stated that thousands of people have fought very 

hard for this freedom for many years and often had to pay with their lives. 

Another battle that the Dutch already perform many centuries, is the fight against water that 

constantly threatens our country.  

 

Under the motto “Water in the Netherlands, friend and foe”, we will make a car trip that 
takes place as from May 21, which will lead us along many waters which will start from the 
center of the country.  

 

We will visit forts and inundation areas, we will see the result of the St.Elisabeth flood and 

other water disasters, to finally arriving in the province of Zeeland to see what ingenuity the 

Dutch have managed to mobilise to tame the water.  

 

To maximise the number of C6 associates to enjoy every part of this four-days event, one 

may register each day separately. You may take the liberty to share – and join/skip nights – 
and perhaps to later rejoin once more. This may come in handy if you live in the region that 

we call ! How it all works is clearly explained in the program and subscription forms which we 
will send to you soon.  

 

If an understanding is desired of the historical background of all parts we will visit, it may be 
ordered thought the C6 Association. 
It’s available (for free, obviously) on one condition only : your presence at this event !  

 

Has this exited your curiosity ? To see the Netherlands from different angles, log on using 

the application form !  

Will we meet on May 21 ? Great ! 
 

Look forward to seeing you all then. 

 

 Amicale regards, 

 The board of the Citroën C6 Association. 

 

 

 


