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

 

** Najaarsrit rondrit **  
  (de laatste dit jaar !!) 

 
18 sept. Zondag 18 sept. aanstaande nodigen wij u graag weer uit voor een landelijke tourtocht,  

die georganiseerd wordt de fam. Rietveld. Deze zal starten bij de McDonalds Meerkerk. 
We rijden door dorpjes als Oud Ameide, Lexmond, Schoonrewoerd via Vuren richting Hoornaar, 
Vuilendam en Bieskensgraaf. Ja, ja, nooit van gehoord? 

 
Start Wij verzamelen bij de McDonalds in Meerkerk. Hier kunt u natuurlijk weer met uw partner 

genieten van het door de club aangeboden gebak en koffie, (bij inlevering van de CB-bonnen). 
 
Locatie McDonalds Meerkerk aan de Energieweg 118, 4231 DJ Meerkerk 

(A27, afrit 25 Noordeloos) 
 

 
 
 
 

LET  op Wij vertrekken om 12.00 uur U bent vanaf 11.00 uur welkom. 
 
tussenstop Via diverse leuke Hollandse dorpen naar een de tussenstop, Fort Vuren. Dit Fort is een oud 
met lunch onderdeel van De Nieuwe Hollandse Waterlinie, een oude verdedigingslijn dwars door Nederland. 

De lunch zullen we in de toren gebruiken. De club betaalt de helft. Uw bijdrage wordt dan € 5,- p.p. 
Adres:  Waaldijk 29, 4214 LB Vuren 

 
Eindpunt  Rond 17:30 uur kunnen wij dan bij restaurant de Boerenklaas gezamenlijk wat eten.  
eten  Menuutje kost 17,50 . (soep, biefstuk of saté of schnitzel, patat en koffie na) 
 
LET OP  GRAAG9 snel opgeven om de juiste reserveringen te kunnen doen. 

070-3604197 / Guus@cruisebrothers.nl 
 Op vertoon van uw CB-pas krijgt u ter plekke gratis bonnen voor koffie en gebak,  

voor u als CB-lid + uw partner of vriend. 
 
Bijdragen CB-lid en partner € 5,- p.p. (lunch) Extra persoon / niet-leden € 15,- p/p en Kids € 10,- 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 2e SWAPmeet zondag 2 oktober 2011**  Toegang gratis 
Let op locatie –Fordmuseum  Hillegom !! 

 

SWAPmeet Op deze zondagmiddag houden we vanaf 11.00 uur een extra SWAPmeeting. 
 (als een soort van afsluiter na onze laatste SNC)  
 

3 okt.  Deze Swapmeet zal gehouden worden bij het Fordmuseum in Hillegom gelegen langs 
de 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 !! 
Commerciële bedrijven zullen een bijdrage moeten betalen. 
 

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

zie ook clubblad the Cruiser en website.  

 

Kalenderparty  Zaterdag 26 november  
Een party vol gezelligheid, hapjes, 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 leuke afsluiter en een gratis consumptie voor leden. 
 

the band Cruise Control en Mystery Casts 
We hebben voor u een leuke party band uitgenodigd die de nodige sfeer in zal brengen met tussendoor enkele 
Mystery casts. 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 2012 slechts € 5,-. 

 

LET  op U kunt pas echt vanaf 19.30 uur de zaal in 
 
Eten: u kunt hier ook vanaf 16.00 terecht in het bistro achtige eetcafé of in het pannenkoekenhuis.  

www.labaraque.nlDe prijzen zijn zeer billijk. (  ) Slapen kan bij vd Valk ‘Nieuwerkerk a/d IJssel’. 
 
AANMELDEN: Gezien de afspraken die wij voor deze avond moeten maken graag even  
tijdig aanmelden via:  Guus@cruisebrothers.nl  / 070-3604197(lidmaatschapsnr) 
Bijdragen: 2 personen (CB lid + partner) GRATIS. Introducés een bijdrage van € 10,-. 
 
Adres party: Partyceentrum 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: Ga Zoetermeer, Bleiswijk voorbij en neem de nieuwe afslag N219 richting Zevenhuizen.  
Sla 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 + € 7,- aan portokosten (voor max. 2 kal.) en € 10,50 voor 3 of 4 kalenders, over op 
girorekening 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

