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** SWAPmeet 24 maart 2013**  Toegang gratis 
 

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

24 maart De Swapmeet wordt weer gehouden bij v.d. Ende Racing Inn op de grens van Den Haag/Poeldijk. 
  De bedoeling is dat leden hun overtollige Amerikaanse auto-onderdelen, boeken en andere leuke  

zaakjes verkopen vanuit of voor de kofferbak. 
Commercieel ingestelde verkopers dienen een kleine bijdragen te geven voor hun grondplaats en of kraamplek. 
Muziek Op het terras verwachten wij weer live muziek  naast de tap en tussen de kraampjes. Zo zijn er 
  de clubstand, kramen met Am. autoboeken, gereedschappen, miniatuur auto’s, etc. .  
Karten Wij zijn hier te gast bij één van de snelste kartbanen in Nederland. De baan is maar liefst  
  1,3 km, lang, deze telt drie bruggen en kent meer dan 25 bochten. Door zijn breedte zijn er veel  
  inhaalmogelijkheden. Dit laatste ligt aan u zelf natuurlijk! 
   

 Geen eigen consumpties;  wij houden deze meeting GRATIS en willen dat zo houden! 
 Daarom verzoeken wij u ten stelligste GEEN eigen consumpties mee te nemen en op het meeting    
 terrein te nuttigen. Op onze meeting zijn tegen normale prijzen vele lekkere consumpties te koop 
 en u helpt daarmee onze kosten laag te houden en de entree GRATIS.  
 Locatie Nieuweweg 57K Poeldijk 

** Voorjaarsrit Abblasserdam ** (zondag 21 april) 
 
21 april Op zondag 21 april nodigt de rondrittencommissie ieder CB-lid weer uit voor 

een kleurrijke Cruise door Kinderdijk, Schoonhoven, Sliedrecht en dorpjes als 
Wijngaarden, Nieuw-Lekkerland en Brandwijk.  

 
Peter en Karin van Riet hebben deze mooie rit weer uitgestippeld. Via leuke omwegen houden  
zij  u die zondag bezig en houden ze een tussenstop bij restaurant Lekzicht in Schoonhoven  
voor een plasje, snack en wat te drinken. We eindigen om 16:30 bij de eindstop. 
 

Eten: Aan het einde (16:30 uur) gaan we eten in Sliedrecht en bij de ‘Breihapper’. Voor rond  
de € 17,50  wordt een menuutjes samengesteld.      Graag daarvoor opgeven! 
 

Verzamelen:  tussen 10.30-12:00 uur bij het Mc Donalds Alblasserdam  voor een bakkie koffie en gebak. 
  Gelegen aan de A15 (Ridderkerk- Gorinchem, afslag 22)  

adres: Kelvinring 46, 2952 BG ALBLASSERDAM  
 

 

      LET  op Wij vertrekken om 12:00 uur  

LET OP   aanmelden VOOR woensdag 17 april  (lid/ partner GRATIS; Introducé,  kind € 5,-) 
  Guus 070-3604197    guus@cruisebrothers.nl   
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