Citroen C6
Genootschap

C6 Journaal
Bulletin en nieuwsbrief van het Citroën genootschap
Nr: 7. Oktober 2019
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Revivre La Loire

van 3 t/m 8 sept 2019 in het mooie chateau: de la Roche Hue
in Cheviré le Rouge, Frankrijk.

Met grote dank aan Willem Wayenberg en Mike Pekema voor het beschikbaar stellen van het chateau
en de organisatie van dit onvergetelijke evenement.

Op 3 september 2019 vertrokken we met onze C6
richting
Frankrijk.
Zoals
het
programma
“voorschreef” was het eerste doel: Mauregard.
Een klein dorpje vlak boven Parijs en aan de rand
van het vliegveld: Charles de Gaulle.
Ondanks de drukte en enkele files op de weg en
natuurlijk de diverse weg-reparaties schoten we
goed op en omstreeks 14.30 uur waren we in
Mauregard, in hotel ”les Herbes Folles”
Mooi
hotel in een prachtig, zuid frans aandoend dorpje
van ca 800 inwoners. Prachtig weer en dan is het
goed toeven in de mooi aangelegde tuin van het
hotel.
We waren de eerste maar al snel druppelden de
deelnemers binnen en werd het een prettig
weerzien en voor sommige ’n fijne kennismaking.
Na een wandeling door het dorpje en natuurlijk het “happy hour” een smakelijk en plezierig avondeten.
(Fijn en goed hotel, een aanrader voor mensen die Parijs willen bezoeken. Vlakbij het vliegveld met
een aansluiting van de Metro, rechtstreeks naar Parijs.)
De volgende dag stond Chartres op het programma, maar daarvoor moesten we wel om Parijs heen.
De route via de A/N 104 (de Francilienne) was ingetekend en ondanks de gebruikelijke drukte op deze
weg konden we vlot doorrijden.
Wij hebben in Chartres de prachtige Cathedrale bezocht, een van de bekendste en mooiste van heel
Frankrijk. Maar er was nog tijd om de stad te bekijken en bij “het adres van de dag” , brasserie “Le
General” is een lekkere lunch gebruikt. Omstreeks 15.00 uur zijn we verder gereden, via de peage,
naar Cheviré le Rouge, naar het chateau van Willem en Mieke.
Willem, Mieke en Timo (die de C6 vlag aan de ingang van de
oprijlaan had opgehangen) ontvingen ons, voor en na kwamen
alle deelnemers met hun C6en binnen.
Natuurlijk werden we verwelkomd met een glaasje sprankelend
vocht! Heerlijk na zo’n lange rit en ook lekkere wijn bij de
smakelijke maaltijd.

Dag 3 (donderdag 5 sept) begon rustig met het bewonderen van het kasteel, de Oranjerie en het
enorme park eromheen. We hadden groepjes gemaakt, de ene groep maakte een ontdekkingsreis over
de gigantische zolder met zijn kolossale balken en de andere groep bezocht de Oranjerie en maakte
kennis met Bob en zijn vrouw, die naast wonen ook een atelier had in hun appartement van de
Oranjerie.

Om 12.00 uur vertrokken we, via een mooie route, naar de Golfbaan van Baugé, waar de lunch al
klaarstond. Na de heerlijke lunch was een golfclinic gepland en ja hoor, na even wachten kwam onze
instructeur, Charly, de golfprofessional en werden we meegenomen naar de golfbaan.
Ondanks het wat bewolkte weer werd het een heerlijke middag vol met informatie, veel instructies en
heel veel oefenen. Eerst op de zg “putting green: proberen om dat kleine golfballetje op kleine afstand
van ca 1 tot 5 meter in de “hole” te krijgen. Om daarna op de “driving range” de afslag en de “swing”
te oefenen. Dat ging natuurlijk niet gelijk goed, maar iedereen genoot wel. Een onvoorstelbare leuke
maar ook vermoeiende middag.

De volgende dag (vrijdag) gingen we, via een prachtige route, naar Angers, een grote (industrie) stad
en de hoofdstad van het departement Maine et Loire, dat gedomineerd wordt door een reusachtige
burcht.
Via een wandeling door het middeleeuws centrum en een bezoekje aan de “grote” kerk” met een
prachtig orgel, kwamen we bij de burcht aan.
In deze burcht, binnen de omwalling met grote torens, zijn zelfs tuinen en ’n wijngaard aangelegd en is
er een modern museum gevestigd. In dat museum is het grote en indrukwekkende wand-tapijt,
voorstellend de Apocalyps. Alleen al het museum en het tapijt zijn de moeite waard maar een
rondwandeling over de muren van de burcht, de tuinen en de vergezichten zijn prachtig.
Terug in het chateau stond Willem klaar, in ”happy hour” voor de wijnproeverij. Heerlijke en speciale
wijnen, enkel uit de Loire en Anjou streek, de een nog aangenamer dan de andere.
Heerlijk Willem, je hebt goede smaak, goddelijke wijnen!

Op zaterdag dé tocht langs de Loire. Willem had een
meesterlijke autorit uitgezet via diverse kastelen,
kleine plaatsjes en prachtige vergezichten. In
colonne reden we deze route langs de Loire.
Het eindpunt van deze rit was de plaats SAUMUR.
Deze plaats is de “hoofdstad” van de wijnbouw van
de Loirestreek. De lunchplek was op het terras van
de Oranjerie bij het kasteel van Saumur, weer hoog
boven de oude stad gevestigd.
Daarna heeft de groep zich gesplitst, de ene groep
ging naar het beroemde Tankmuseum “Des Blindes”
de andere gingen het kasteel bekijken of beneden in
het oude centrum winkelen.

Maar de dag was niet compleet zonder een bezoek aan een wijn-cave. We hebben een bezoek gebracht
aan Gratien et Meyer, een van de ”grotere” wijnbedrijven van Saumur. Het bedrijf is gelegen hoog in
de mergelbergen, met daarin ‘n gangenstelsel waarin de vinificatie en botteling van de wijn plaatsvindt. Indrukwekkend bedrijf, uitmuntende wijnen maar ook de proeverij was subliem.

Na dit laatste bezoek reden we op eigen gelegenheid terug voor de speciale avond in ’t chateau, waar
het heerlijke “diner d ’adieu” op ons stond te wachten.
Het werd een bijzonder aangename avond. Het eten, dat verzorgd werd door een cateraar, was
voortreffelijk en er was, zoals iedere avond weer, een zeer goede sfeer.
De “grote kamer” zoals deze salon in het chateau wordt genoemd werd omgedoopt tot de “André
Citroën Zaal”. Martijn (de beheerder), zijn vrouw Marijke, Claudia en natuurlijk Willem en Mieke,
werden door onze voorzitter, Timo, in het zonnetje gezet.
Vanzelfsprekend veel persoonlijke gesprekken aan tafel, niet alleen over Citroën of de C6 maar ook
over onze belevenissen van deze dagen, oa het golfen, de mooie omgeving en de lekkere wijnen. Heel
gezellig.

Op deze avond werden we ook verrast door Lifter, die met zijn mooie stem en zang, oa het prachtige
lied ”You raise me Up” , ons verbaasde en ontroerde. Dank je wel Lifter.
Ja, het was een heel genoeglijke en plezierige avond, met leuke gesprekken en vol vriendschap, echt
een avond waar men met een fijn gevoel op terugkijkt.

foto’s van Frans Brüning.

Zoals eerder gezegd en ik verwoord de gevoelens van de deelnemers, deze happening is zeer geslaagd.
Er was een druk programma, zoals in Chartres met z’n mooie kathedraal , Angers met zijn imposante burcht en zijn
prachtige Apocalyps , Saumur met het tankmuseum, maar ook de wijnproeverij met Willem en niet te vergeten het
golfen in Baugé. Maar de mooiste momenten waren toch de goede onderlinge contacten, de onderonsjes en het
gezellig samenzijn tijdens de maaltijden. Met als hoogtepunt het spontane lied van Lifter: You Raise me Up.
Het geslaagde programma en vooral de saamhorigheid en wederzijdse vriendschap geven ons een fijn en voldaan
gevoel. Voor die prettige onderlinge relatie en de vriendschap is het Citroën C6 genootschap alle deelnemers zeer
dankbaar.
Het C6 genootschap dankt natuurlijk Willem Wayenberg en Mieke voor het gebruik van het Château, “de la Roche
Hue” en alle medewerkers die dit evenement hebben doen slagen.
Met als enige conclusie: de deelnemende Citroën C6 - genoten hebben weer echt genoten.
Tekst: Hans van Leeuwen

Bovenstaande overzichtsfoto, genomen door Frans Brüning vanuit een van de torens van het chateau, laat het
enthousiasme zien van de deelnemers samen met hun C6en achter in de kasteeltuin in Cheviré le Rouge.

COLOFOON
C6 Journaal verschijnt minstens 4 keer per jaar en is als clubblad bedoeld van het Citroën C6 genootschap
(stichting Amicale Internationale Citroën C6.)
Citroén C6 genootschap is ontstaan door een spontaan initiatief in 2010 en door de heer Eric Bruinsma uitgegroeid
tot een internationaal gezelschap van ruim 530 leden, verspreid over de wereld: van Japan tot de USA en
Australië, van Rusland tot Spanje.
Sinds 2016 is het genootschap juridisch als Stichting georganiseerd met een vijfkoppig bestuur en we hanteren
het systeem van kosteloze registratie.
De belangrijkste doelstelling van ons genootschap is het in stand houden van het prachtige product, de Citroën
C6, voor ons een toekomstige klassieker.
Ook de mogelijkheid om technische informatie te delen is een belangrijk aspect en uiteraard de onderlinge
plezierige omgang met elkaar op bijeenkomsten, ritten en andere activiteiten. Zoals gezegd vinden we de
uitwisseling van technische ervaring heel belangrijk tussen de rijders met de ons bekende specialisten.
U kunt zich bij het genootschap aanmelden door opgave via onze website: www.citroenc6-genootschap.nl
Privacy: Het C6 genootschap legt uw gegevens enkel vast in het kader van het genootschap en de informatie daaromheen. Stelt
u daar geen prijs op geef dat dan schriftelijk door op: contact@citroenc6-genootschap.nl

