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** American Cruise clubweekend ** 
 
29 juni / Weer een weekend op de luxe camping ‘de Vlinderhoeve’ met stroom, kantine,  
1 juli (14.00) caravans (evt. te huur) in bosrijke omgeving en weilanden. 
 

Activiteiten:

** Eilandrit Tholen ** 
 
12 aug. Zondag 12 aug. aanstaande nodigen wij u graag weer uit voor een tourtocht, die georganiseerd 

word door de rondrittencommissie Adrie / Cristien en Michel. Die zal starten in Roosendaal. 
Start Wij verzamelen bij ‘McDonalds’. Hier kunt u weer met uw partner genieten van een door de club 

aangeboden gebak met een kop koffie, (tegen inlevering van een CB-consumptiebon). 
Locatie Takspui 2, 4706 CM Roosendaal  

 

LET  op U bent vanaf 11.00 uur welkom. Wij vertrekken om 12.00 uur 
 
tussenstop Via diverse leuke dorpen waaronder Tholen ,Scherpenisse en Poortvliet rijden we naar een 

tussenstop in Tholen om circa 13:30 uur. Hier kunt u naar toilet en iets nuttigen. 
Na deze pauze van een uur vertrekken wij rond 14.45 uur en eindigen dan in Poortvliet bij een 
wokrestaurant. (Einde rond 17:00 uur) 

Eindpunt  Rond 17:00 uur kunnen wij dan bij het wokrestaurant gezamenlijk wat eten.  
LET OP  graag opgeven om de juiste reserveringen te kunnen doen. 

070-3604197 / Guus@cruisebrothers.nl 
 Bijdragen CB-lid en partner gratis. Extra personen en niet-leden € 7,- p/p. 
 

Verdere juiste informatie is tzt te vinden op onze website  www.cruisebrothers.nl  

 Tijdens dit weekend houden wij weer een korte omgevingscruise een met bezoek aan een 
motormuseum, natuurlijk de club BBQ en de Silly games maar vooral gezelligheid. 

 
kosten  €15,- per lid per dag/nacht incl. auto en tent of caravan inclusief deelname aan de club BBQ.  

Geldt ook voor partner FOR   CB-MEMBERS  ONLY  
Intro’s van leden welkom. Zij betalen echter € 20,- per persoon per dag/nacht. 
Deelname via voorinschrijving en vooruitbetaling. (ING rek. 72.35.819 tnv Cruise Brothers) 

 
Faciliteiten Sportvelden, en badmintonveld. Groot verwarmd zwembad en kinderbad. Kantine met bar en 
  Snackbar en eetbuffet. Diverse speeltuintjes en kindertoestellen met zandbak.  
 
Aanmelden:     Guus@cruisebrothers.nl of 070-3604197  
Adres:  Camping ‘de Vlinderhoeve’, Bathmenseweg 7, 7216 PB Kring van Dorth (Lochem) 

(even onder Deventer bij Zutphen, 5 km vanaf de A1)  
 

http://www.cruisebrothers.nl/
mailto:Guus@cruisebrothers.nl


** in Colonne naar American Power & American Stars on Wheels**

26 augustus Op deze zondag en verzoek van diverse leden cruisen wij gezamenlijk in naar Antwerpen. 
Peter de Zeeuw zal vanuit Den Haag voorop rijden. Ooit eerder deed hij dit met ruim 100 Yanks achter zich aan. 
Zo iets houdt wel in, dat het bijna file rijden is, met meer dan 1 kilometer US Cars.  

2 startplaatsen 
Vertrek 09:00 Texaco station aan de Maanweg in Den Haag afslag Voorburg vlakbij de A12 en Prins Clausplein. 
Vertrek 10:15 vanaf langs de snelweg A16 net over de Moerdijkbrug, bij Q8 parkeerplaats Den Hoek. Je kunt 
natuurlijk ook aansluiten vanaf andere punten als we langs rijden zoals parkeerplaatsen en andere benzinestations 
die langs de A13, en vervolgens via de A20 langs de A16 of E17 richting Antwerpen liggen. De stoet is lang 
genoeg en we rijden niet hard. Sluit voorzichtig aan of laat je tussenvoegen. 
   
1e verzamelplaats Den Haag (vanaf Utrecht / Amsterdam)  
Verzamelplaats Den Haag is het Texaco benzinestation aan de Maanweg in industriewijk “de Binckhorst” gelegen op 
circa 500 meter van de oprit/afrit A12, Voorburg (net na het Prins Clausplein direct eraf en linksaf viaduct onderdoor) 
Verzameltijd 08:30 uur, dan graag aanmelden bij Peter de Zeeuw. 
Vertrektijd circa 09:00 uur. We rijden van Den Haag naar de 2e verzamelplaats  
 
2e verzamelplaats A16, afslag (voorbij de Moerdijkbrug)  
Verzamelplaats Q8 station Zevenbergschen Hoek, parkeerterrein Den Hoek langs de A16 van Rotterdam naar Breda 
Verzameltijd 09:45 uur. Hier graag aanmelden bij Adrie de Vries om verdere gevens te kunnen ontvangen of koffie    
Vertrektijd circa 10:15 uur. We rijden door naar Antwerpen en verwachten rond 11.30 aan te komen. 
Als je denkt mee te rijden in de colonne graag even melden bij Adrie E-mail: Nashdriver2003@yahoo.com                
Je kunt je reactie ook plaatsen op de CB site bij onderwerp ‘in Colonne naar de Antwerpen’.  

 

Routebeschrijving naar Antwerpen-Zuid: 
Den Haag richting Rotterdam via de A13 en dan de A20 en via Rotterdam richting Dordrecht over de A16 en vervolgens van 
Dordrecht richting Breda.en richting Antwerpen over de Rijkswegen A16 (Ned.) Ga na de grens 34 km rechtdoor de E19          
(A1, E19, R1) op richting Antwerpen-Centrum/Brussel/Gent/Haven 1-199/Luik/Ring Antwerpen 1 
Volg na 10 km op het knooppunt Antwerpen-Zuid / de N151  richting Wilrijk 
Ga na 2 km rechtsaf de Jan van Rijswijcklaan (N177) op  ( Antwerpen-Zuid)   
Locatie ‘ANTWERP-EXPO’ voorheen Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 292, 2020 Antwerpen, België 
 
INFO: www.americanstarsonwheels.com     

** Nazomerse Puzzelrit ** 
23 sept.  Zondag 23 sept. Kunnen we deelnemen aan de Puzzelrit georganiseerd door de leden en 

vrijwilligers Willem Kok (de slager) en André Baars (de struik) en Aal en Carolien. 

Er worden dorpen als Moordrecht, Gouda en Zevenhuizen aangedaan. 
Natuurlijk voor de winnaars een leuk prijsje. Het wordt geen snelheidswedstrijd. 

verzamelen Wij verzamelen bij de McDonalds Hoofdweg, Hoofdweg 1, 2908 LB Capelle a/d IJssel  
via de A20 van afrit 16 ‘Rotterdam Prins Alexander’.  

1e auto vertrekt om 11.30 uur Start U bent vanaf 10.30 uur welkom. 

Graag VOORAF OPGEVEN   070-3604197 / Guus@cruisebrothers.nl 

SWAPmeet  Hillegom 30 september 

 Zondag 30 september bent u vanaf 11.00 weer van harte welkom bij het Fordmuseum van den Hartogh 

om uw overtollige onderdelen en andere Amerikaanse items te verkopen. 

Tevens houden wij er weer een grandioze autoshow voor Americans ONLY 

Locatie: Haarlemmerstraat 36, 2181 HC Hillegom (langs de N208) 

mailto:Nashdriver2003@yahoo.com
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