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20 jaar !! 
 

Hierbij ontvangen jullie data van BELANGRIJKE evenementen, etc.. 
 

 

** de Betuwe rit **  17 augustus 2014 
 
17 aug.   Zondag 17 augustus aanstaande nodigen wij u graag weer uit voor een landelijke tourtocht,  

die georganiseerd wordt door de Rondrittencommissie leden Adrie en Michel. 
Onderweg doen we dorpen aan als Hoogblokland, Kedichen, Asperen en rijden vervolgens 
midden in het Linge gebied. 
 

Start Wij verzamelen bij de Mc Donalds in Meerkerk.  aan de Energieweg nr. 118  
Hier kunt u weer met uw partner genieten van het door de club aangeboden gebak met koffie  
via de CB-bonnen. 
 

Locatie de Energieweg  118,  4231 DJ Meerkerk , nabij de Rijksweg A27, afslag 25   
 

Wij vertrekken om 11.45 uurLET  op U bent al vanaf 10.30 uur welkom. 
 
tussenstop Wij houden een lunch-stop bij café restaurant de Tol in het dorp Avezaath nabij Tiel. 

Vandaar rijden wij verder via Tiel, Buren richting  Herwijnen. 
 

Eten   Rond 17:00 uur eindigen wij de rit aan de Rijksweg bij Vuren. 
Wij zelf eten hier NIET en spreken daar ook niets af. U kunt hier overigens wel op eigen 
gelegenheid terecht voor diverse diners van rond de 24,50.  

 

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 en intro’s. 

 
Bijdragen voor intro’s of niet leden € 10,- p/p  
 

Meld u snel aan ! 
 

 
 
Op de volgende bladzijde de aankondiging van  
 

- De najaarsrit ‘Duin & Dorp’  (21 september)  
 

- SWAPmeet bij Fordmuseum   (28 september)  
 

http://www.cruisebrothers.nl/


 

 

** Dorp & Duin najaarstour ** 
Start vanaf Akersloot 

 
21 sept.  Zondag 21 september aanstaande nodigen wij u graag weer uit voor de laatste landelijke 

tourtocht in dit jaar, die georganiseerd wordt door Hans & Lya Angevare. Onderweg doen we 
dorpen aan als Egmond Binnen, Bergen aan Zee, Schoorl richting Den Helder  
en omzwervingen. 

  
Start Wij verzamelen bij Hotel Akersloot van der Valk. Hier kunt u 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 11.15 uurLET  op Wij vertrekken EERDER  
U bent vanaf 10.00 uur welkom. 

 
tussenstop hierover hoort u nader.  

 
Eten   Rond 17:00 uur hopen wij weer te eindigen bij een restaurant (een wok?) en daar zult 

u zeker iets kunnen eten.  

 
 

VOORAF OPGEVEN bij Guus:  Guus@cruisebrothers.nl  (kosten circa  € 27,- all in) 
 

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 (en intro ‘s). 

 
Bijdragen Intro’s of niet leden € 10,- p/p  

 

Meld u tijdig aan ! 

** SWAPmeet zondag 28 september 2014**  Toegang gratis 
Let op locatie –Fordmuseum  Hillegom !! 

 

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

28 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. GRATIS 

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

 

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

 

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). 

 

Kroket Bij het restaurant bieden wij CB leden een broodje kroket aan als u een drankje koopt!  
 

auto taxatie Speciaal voor deze dag is er weer een taxateur die tegen gereduceerde prijs onze 
auto’s wil taxeren. Belangrijk voor je verzekering! Geef je hiervoor op. 070-3604197 ! 
 

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

zie ook clubblad the Cruiser en website.   

mailto:Guus@cruisebrothers.nl

