
Saturday Night Cruise zaterdag 4 juni
Wat een schitterende opkomst bij onze 
Saturday Night Cruise (SNC) afgelopen 7 mei. 
Voor foto’s kijk op 
www.cruisebrothers.nl/foto.html

De volgende SNC is zaterdag 4 juni. En dan 
is het terrein Zichtenburg/De Werf helemaal 
klaar. Maar we houden 1 in- en uitgang. Met 
een optreden van “Mainline 55”, dus trek aan 
die petticoat en ververs de olie in je vetkuif 
nog een keer. 
En noteer alvast de data van de komende 
Saturday Night Cruises: 2 juli, 6 augustus en 
3 september 2016. Gemakkelijk te onthouden 
dus: de 1e zaterdag van de maand! Don’t 
MISS these Saturday Night Cruises! Be there!

Rondrit zondag 5 juni
Zondag 5 juni start de 2e Cruise Brothers 
Rondrit bij de McDonalds langs de A17 bij 
Oud Gastel. Vanaf 11.00 Meet&Greet onder 
genot van een bakkie koffie en iets calorierijk. 
Om 12.00 uur vertrekken we richting bossen, 
landweggetjes, dijken en pittoreske dorpjes 
als Rucphen en Schijf. Om in Rijsbergen in een 
groot cafetaria met bijzondere ijssalon “Bon 
Appetit” een tussenstop te houden van een 
stief uurtje.
Via Breda en Zevenbergschen Hoek arriveren 
we rond 17.00 - 17.30 uur in Moerdijk. In dat 
kleine café “De Put” aan de haven onderaan 
de dijk kunnen we gezellig gezamenlijk eten. 
Soepje vooraf, schnitzel of saté met een 
patatje en salade, en een ijsje toe voor een 
schappelijk prijsje van €18,50.
Graag vooraf opgeven per e-mail of je voor 
de schnitzel of de saté gaat, en met hoeveel 
personen je komt, met welke Amerikaan (en 
jaartal) en mobiel telefoonnummer.
Zoals altijd: leden en 2e persoon gratis, vanaf 
de 3e persoon of introducés €10,- p.p.

Tot ziens op zondag 5 juni.

Start: 
McDonalds aan A17: 
Emmerblok 2, 4751XE Oud Gastel

Tussenstop:
“Bon Appetit”
Kennedyplein 3, 4891BC, Rijsbergen

Eindstop:
Café “De Put”
Havendijk 6, 4782AA, Moerdijk

Terugblik Rondrit 10 april
Bijna iedereen heeft achteraf een mooi 
schilderij-foto van Anne Moss gehad. Siobhán 
Heeren heeft een prachtige samenvatting in de 
vorm van een filmpje gemaakt. Kijk maar op 
www.cruisebrothers.nl/video.html

Buitenlandrun woensdag 22 juni t/m 
zondag 26 juni
Door annulering is er 1 zes-persoons chalet 
vrij. En er zijn nog 2 vier- persoons chalets 
beschikbaar. Met je tentje en Amerikaan 
komen kan ook.
Nadere informatie volgt nog voor degene die 
zich al hebben ingeschreven.
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