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 Hierbij een Nieuwsbrief als extra service 
 

 

** Najaarstour ** 
West Friesland / Noord Holland 

Start vanaf Akersloot 
22 sept.  Zondag 22 september aanstaande nodigen wij u graag weer uit voor onze laatste landelijke 

tourtocht in dit jaar, die georganiseerd wordt door Hans & Lya Angevare. Onderweg doen we 
dorpen aan als Boekel, Schermer, Hensbroek, Obdam, Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud voor de 
lunch. 

 
Start Wij verzamelen bij Hotel Akersloot van der Valk. Hier kunt u weer met uw partner genieten van 

het door de club aangeboden gebak met een bak koffie via de CB-bonnen. 
Locatie Geesterweg 1A, 1921 NV Akersloot, nabij de Rijksweg A9, afslag 11  

 

Wij vertrekken om 11.30 uurLET  op Wij vertrekken EERDER  
U bent al vanaf 10.30 uur welkom. 

 
tussenstop Na diverse dorpen bezoeken wij de boerderij ControversyTram Inn van Frank en Irma in 

Hoogwoud voor een bezoek en lunch. Wij arriveren om 13.30 uur a/d Koningspade 36, 1718MP 
Hoogwoud (NH). Hier krijgt u een lunch aangeboden, koffie en thee.  Info www.controversy.nl 
 
Na het bezoek aan deze zeer bijzondere controversy gaan we om 15.15 verder cruisen door 
dorpen, langs Ursem, Kolhorn, Schoorldam en Bergen en eindigen bij het Blooming hotel a/d 
Duinweg 5, 1861 GL Bergen (NH) grens Schoorl 
 

Eten   Rond 17:00 uur kunnen wij daar wat borrelen en eten. Graag je keus tussen vis en vlees 
VOORAF OPGEVEN bij Guus en Lina :  Guus@cruisebrothers.nl (kosten 22,50) 

 

LET OP  Graag tijdig en snel opgeven om de juiste reserveringen te kunnen doen. 
070-3604197 / Guus@cruisebrothers.nl 

 Op vertoon van Uw CB-pas krijgt u ter plekke de gratis bonnen voor koffie en gebak,  
voor u als CB-lid en uw partner of vriend. 

 
Bijdragen CB-lid en partner € 5,- en intro’s of niet leden € 15,- p/p (inclusief lunch) 

Meld u snel aan ! 

 

 

 
Verder verwachten wij dit jaar nog 
een kalenderparty en hieronder 
info over de SWAPmeet op 29 

september aanstaande bij 
Fordmuseum 

en in nov. de Verzameljaarbeurs. 

 



 
 

 
 

** SWAPmeet zondag 29 september 2013**  Toegang gratis  
 Let op locatie –Fordmuseum  Hillegom !!  

  
SWAPmeet Op deze zondagmiddag houden we vanaf 12.00 uur weer de eind SWAPmeeting.  

  (als een soort van afsluiter na onze laatste SNC)   
  

29 sept.  De Swapmeet wordt gehouden bij het Fordmuseum in Hillegom gelegen a/d N208. De 
bedoeling is dat CB-leden hun overtollige Amerikaanse auto-onderdelen, boeken en 
andere leuke zaakjes willen verkopen vanuit hun Amerikaanse kofferbak. 

 
 
 
 
 

American Cars ONLY !!  
 Van commerciële bedrijven vragen we een kleine bijdrage.  

  
 Korting etc. Binnen kunt u het museum bezichtigen tegen een flinke korting via de CB clubstand.  

Verder zijn er weer naast de biertap in het restaurant diverse kraampjes en onze eigen 
clubstand. Kramen met Amerikaanse autoboeken, gereedschappen, miniatuur auto’s,  

 
 
 

etc. achterin het restaurant van het Fordmuseum (en buiten).  
  

auto taxatie Speciaal voor deze dag is er weer een taxateur die tegen zeer gereduceerde prijs onze  
 

auto’s wil taxeren. Belangrijk voor je verzekering! Geef je hiervoor op. 070-3604197 !  
  

Museum Wij zijn te gast bij een automuseum met de grootste particuliere verzameling van Fords.  
 info www.fordmuseum.nl    

Muziek Bij het restaurant zal er ook een zanger live entertainen, terwijl u uw broodje nuttigt.  
  
 Locatie: Haarlemmerstraat 36, 2181 HC Hillegom (langs de N208)  
 zie ook clubblad the Cruiser en website.    
 
 
 
 

 
 
 


