
  

 De "AVOND van de EEUW" 
 

Dit jaar viert ons favoriete merk zijn 100 jarig bestaan. 

 

Zijn emblematische modellen zijn het meest verzameld in de wereld. Het Autoworld 

museum kon dan ook niet anders dan deze gebeurtenis deze zomer te herdenken met 

een grote retrospectieve tentoonstelling van het Citroënmerk. 

 

Teneinde deze verjaardag waardig te vieren, nodigt de CLUB BELGE DES 

ANCIENNES CITROEN  u uit op DONDERDAG 27 JUNI 2019 voor een privé-

avond vanaf 18.30 u in het Autoworld museum, Jubelpark te Brussel. 

 

Bij deze gelegenheid zijn de zalen van het museum volledig gereserveerd voor de 

CBAC. 

                        

Het bezoek van de tentoonstelling " EEN EEUW CITROEN " zal gevolgd worden 

door een WALKING DINER  te midden van de tentoongestelde wagens. 

 

Om deze avond correct te kunnen organiseren, gelieve onderstaande antwoordstrook 

ingevuld terug te sturen of u in te schrijven via de site van de club via de pagina 

“agenda”  http://cbac.be/Nx-Agenda.html  vóór 15 juni 2019.  
  

http://cbac.be/Nx-Agenda.html


Prijs voor persoon:  

 

Gratis voor de leden, zijn of haar partner alsook voor hun kinderen. 

Dit is een ideale gelegenheid om het merk te laten ontdekken door uw kinderen, soms 

al behoorlijk volwassen en waarvan u graag zou zien dat ze met oude Citroëns rijden. 

Tevens verzekert u dan het verdere leven van uw favoriete club.   

 

40 € voor elke andere persoon die u vergezelt. 
 

Indien, ondanks uw inschrijving, een dwingende reden u zou verhinderen aanwezig te zijn, vergeet dan 

niet Jean-Pierre Alvin onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0494/23.75.12 en ten laatste vóór 

maandag 24 juni om de facturatie door de traiteur te vermijden.  

 

Bijkomende inlichtingen kunnen ook bij hem verkregen worden. 

 

========================================================= 

Lid: Naam – Voornaam: ................................................................................................................. 
 

reserveert ...... gratis plaats(en) 

  Voornaam van het/de gezinslid/gezinsleden die mij vergezelt/vergezellen:     

……………………………………………………………………………………… 

 ......  plaats(en) aan 40 € en stort .................. € op de rekening van de club  

  (BE29 3100 9756 0464) 

  Naam en voornaam van de persoon/personen die mij vergezelt/vergezellen: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 


