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20 jaar !! 
 

Hierbij ontvangen jullie je ledenpas, data van BELANGRIJKE evenementen, etc.. 
 

 

** SWAPmeet 30 maart 2014**  vanaf 12.00 Toegang gratis 
 

SWAPmeet Op de laatste zondagmiddag van maart houden we weer onze SWAPmeeting. 
  

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

Amerikaanse getinte items verkopen vanuit of voor de kofferbak van hun Amerikaan. 
Commerciële verkopers betalen een kleine bijdrage voor hun grondplaats of kraamplek. 
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. Hij is 1,3 km, lang, telt drie  
  bruggen en kent meer dan 25 bochten. Door zijn breedte zijn er veel inhaalmogelijkheden.  
   

 Geen eigen consumpties;  wij houden deze meeting GRATIS en willen dat zo houden! 
 Daarom verzoeken wij u 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, 2685 AS Poeldijk 

 
** Saturday Night Cruise ** (zaterdag 5 april) 

Onze eerste SNC vindt weer plaats aan De Werf in Den Haag-Zuid vanaf 18.00 
 
Er zullen dit keer extra activiteiten plaatsvinden rondom het terrein van Bouwmaat. Ook wordt het jaarlijkse vaantje 
weer uitgereikt ! 
We see You . . .  

** Pietersen US Cars Day ** (zondag 6 april) 
 
Graag nemen wij deel aan deze Amerikaanse auto dag in Rotterdam. 
Evenals voorgaande jaren verwachten wij hier weer vele Amerikanen liefhebbers te treffen. Naast USA Cars 
waaronder Classics, Muscle cars en Lowriders is er muziek: de Eisenhowerband m.m.v. Red Vanessa. Stevige 
rock afgewisseld met a capella en veel country / hilbilly. Verder zijn er enkele pin ups. Leuk voor op je auto!  
 
Tijdstip: van 11:00 tot 17:00 uur    Locatie: Waalhaven ZZ. 6, haven 2248, Rotterdam  
 
Schrijf  je VOORAF in via www.pietersenrollandrock.nl waarop ook het programma staat.  
 
Wij vertrekken om 10.00 vanaf de Texaco aan de Maanweg (Binckhorst) in Den Haag 

 
Aanmelden voor gezamenlijk vertrek uit Den Haag: liefst per mail guus@cruisebrothers.nl   
en anders tel. 070-3604197     

http://www.cruisebrothers.nl/
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** Rock & Roll Day ** (zaterdag 24 mei bij het winkelcentrum  "Waldeck") 
aan het Alphons Diepenbrockhof nabij "Loosduinen" in het zuidwesten van Den Haag. 
vanaf 10.00 welkom tot 16.30 
In samenwerking met de Cruise Brothers ook live optredens van Cruise Control en  
R&R gigant Big Caz met z ’n enorme vetkuif. 
 
Bij aanmelding vooraf,  enkele consumpties mogelijk. Mooie vijftig / zestig jaren 
Amerikanen krijgen tevens een leuke VERGOEDING. Daarvoor is aanmelding / 
inschrijving wel noodzakelijk via Guus:  Guus@cruisebrothers.nl.  070-3604197 
 
 
** American Sunday ** (zondag 27 april vanaf 10.00 tot 17.00 uur) 
Op het circuit van Zandvoort verwachten wij weer honderden Amerikanen, Dragrace, 
Show & Shine, kramen en live muziek. Wij zullen er weer een eigen stuk terrein hebben 
met een kraam. Als CB-lid kan je daar dus bij staan in plaats van op het parkeerterrein! 
Je kunt  via Hugo van Es de Paddockkaarten aanvragen. Hugo@cruisebrothers.nl 
Verdere info www.americansunday.nl  Wij zijn er vanaf 10.00   
 
 
** Elvis Day Numansdorp **  (29 mei Hemelvaartsdag - donderdag) 
Ook dit jaar zijn wij weer uitgenodigd om deel te nemen aan de Elvis Hemelvaartsdag in 
de haven van Numansdorp. Daar treden in de grote tent op de Rock & Roll bands: 
Rockadile en Strictly Elvis. Wij hopen jullie daar weer in grote getale aan te treffen. 
Bij aankomst krijgt u enkele consumptiemunten van de organisatie. 
Meer info bij Guus en Lina en zie het artikel in the Cruiser. 
 
 
** CB Clubweekend **  (27- 29 juni)  en Country festival   

SCHRIJF u NU in ! 
Deze wordt gehouden op Camping ‘de Witte Plas’ gelegen in bij het plaatsje (4721SE) 
Schijf, zo’n 15 km onder Breda en 93 km vanaf Den Haag en even boven België.  
Wij krijgen er een eigen terrein ter beschikking met stroom- en waterpunten.  
Verder beschikt de camping over een verwarmd sub tropisch zwembad. 
 
De keus was vooral doorslaggevend vanwege het Country festival dat zij er dit weekend 
organiseren met o.a. bands als Neveda en de Terry White band. Weekendpaspartouts 
kosten 12,50 of voor de zaterdag 10,-.met een afterparty in de campingkantine. 
Natuurlijk organiseren wij weer de overheerlijke en gezellige club BBQ. 
 
Campingkosten: 25,- per nacht voor 1 tent/caravan en 2 personen. Plus 5,- extra per 
introducé p/n tot max 4 pers. per plaats. Niet leden: 2 pers. 40,- p/n. Honden gratis mits 
aangelijnd.  
 
Motel/hotel accommodatie in de buurt zoals café/restaurant ‘de Kwast’ in Sint Willibrord 
heeft 6 kamers a 70,- op circa 10 km van de camping zelf rechtstreeks te boeken. 
Gezien het evenement dient u zich tijdig bij ons in te schrijven guus@cruisebrothers.nl 
of via 070-3604197. Met dank aan Cor den Ouden. 
(eventueel wereldvoetbal kan men volgen op een groot scherm in de kantine) 
 
Natuurlijk staan de Silly games en een tourrit op het programma. 
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