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Hierbij een Nieuwsbrief, die u niet moet zien als ons blad ‘the Cruiser’ maar als extra service. 

 

** Verzamelaarsjaarbeurs ** 24-25 nov. 2012 
       in de Jaarbeurs in Utrecht vlakbij het station 

Een weekend lang weer een enorme beurs voor liefhebbers en verzamelaars 
van antiquiteiten in 7 hallen vol oude curiosa, antiek, fifties stuff, oud speelgoed. 
Wij staan daar met onze Amerikaanse oldtimers van CB-leden om de  
club hier te vertegenwoordigen. Het is er leuk om ook rond te lopen. 
U mag ook zelf spullen te koop aan bieden. Ruim 20.000 bezoekers. 
  

Ook deelnemen? Mocht ook u nog interesse hebben om er met uw mooie  
Amerikaanse Oldtimer aan deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur:  
Lina of Guus:  070-3604197  (kleine vergoeding, entreekaarten en consumpties mogelijk). 

 
Kalenderparty  Zaterdag 1 december  

Een party vol gezelligheid, hapjes en live music op een leuke locatie met dansvloer. Dus weer een echte Cruise 
Brothers Party met natuurlijk onze nieuwe Amerikaanse autokalender. Die kunt u aanschaffen nadat de modellen in de 
bloemen gezet zijn. Vele mini snacks gaan rond met een lekkere vette  afsluiter en een gratis consumptie voor leden. 
 

de band the Magic Strangers en Big Caz  
We hebben voor u een leuke party band uitgenodigd die de nodige sfeer in zal brengen met tussendoor enkele Mystery 
guests. Mis dit NIET! Een party vol entertainment. Zo zit u nog en dan danst u weer of . . . ? 
 
Voor je het weet is deze gezellige feestavond weer voorbij. Je gaat moe en voldaan naar huis met de nieuwe kalender 
in je hand natuurlijk.  Alleen deze avond voor leden de kalender 2013 slechts € 5,-. Vergeet uw clubpas niet. 

 

LET  op U kunt pas echt vanaf 19.30 uur de zaal in 
 
Wel kunt u er al veel eerder terecht om lekker te eten vanaf 16.00 uur in het bistro achtige eetcafé of in het 
pannenkoekenhuis. De prijzen zijn zeer billijk, en het eten heerlijk. ( www.labaraque.nl ) Slapen kan bij vd Valk 
‘Nieuwerkerk a/d IJssel’. 
 
AANMELDEN: Gezien de afspraken die wij voor deze avond moeten maken, graag even            
aanmelden via:  Guus@cruisebrothers.nl  / 070-3604197 (lidmaatschapsnr) 
Bijdragen: 2 personen (CB lid + partner) GRATIS. Introducés een bijdrage van € 10,-. 
 
Adres party: Partycentrum La Baraque, Zuidplasweg 12-14, 2761 JL  Zevenhuizen 
Vanuit Rotterdam / Breda: Ga naar de A20 richting Utrecht. Neem afslag 17 Zevenhuizen /  
Nieuwerkerk a/d IJssel. Neem de 1e afslag (rechtsaf) op de rotonde N219 richting 
Zevenhuizen.  
Ga volgende 2 rotondes rechtdoor. Daarna op de volgende rotonde neemt u de derde afslag  
richting Zevenhuizen. Na 1 km ligt La Baraque links. 
 
Vanuit Den Haag: A12, ga Zoetermeer, Bleiswijk voorbij en neem de afslag N219 (nr 9) 
Zevenhuizen. Sla einde afslag rechtsaf en op de rotonde de 1e afslag richting Zevenhuizen.  
Na 1 km ligt La Baraque links.  Alleen de locatie is al leuk om eens mee te maken ! 
 
Bestellen van de kalender kan ook 
Maak € 7,- per kalender + € 8,- aan portokosten (voor max. 2 kal.) en € 11,- porto voor 3 of 4 kalenders, over op 
ING rekening 72.35.819 tnv the Cruise Brothers in Den Haag met duidelijk: aantal, uw naam/adres/postcode/stad  

 
 
 

 

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


 
Contributie 2013 & Acceptgiro 

 
Ook voor 2013 houden wij de contributie op 40,- euro !! Wij verzoeken u dan ook zo tijdig mogelijk het 
bedrag over te maken op ING rek. 72.35.819 t.n.v. the Cruise Brothers in Den Haag met duidelijk uw naam 
erbij zoals u ingeschreven staat in de club, uw lidmaatschapnummer (zie pasje) en volledig adres. 
U ontvangt dan tijdig uw clubpas en de nieuwsbrieven, etc. 
 
Automatisch incasso: graag krijgen wij van u toestemming om in het vervolg automatisch te incasseren. 
De acceptgiro’s houden op te bestaan en bijna iedereen kan tegenwoordig telebankieren. 
Degene die vanaf 2014 de contributie automatisch laten incasseren, zullen of een korting krijgen, of zullen 
geen verhoogde contributie 2014 betalen. U krijgt via een e-mail bericht wanneer de automatische incasso 
zal plaatsvinden. 
Stuur uw toestemming aan Guus@cruisebrothers.nl met uw naam en voorletters en rekeningnummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data in 2013  (rondritdata zijn nog niet ingevuld) 
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