
Clubpas 2016
Bijgaand uw nieuwe clubpas voor 2016. Op 
vertoon van deze clubpas is de entree op 
onze Saturday Night Cruises (SNC) gratis.

Onze eerste SNC vindt zaterdag 2 april 
plaats aan De Werf in Den Haag Zuid vanaf 
18.00 uur. De 1e zaterdag van de maand, 
dus ook: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 august en 3 
september. 
Don’t MISS these Saturday Night Cruises!

CB SWAPmeet 2016 Poeldijk zondag 27 
maart, 12.00u

Een gratis meeting bedoeld om uw overtollige 
onderdelen vanuit uw kofferbak te verkopen. 
Ook andere USA gerelateerde items zijn leuk. 
Aan niet-particuliere verkopers vragen wij een 
kleine bijdrage voor de grondplek.
U kunt hier ook karten op één van de snelste 
en langste banen in NL: 1,3km lang met 25 
bochten! Reserveer: www.vanderende.com 
Een alternatieve Paasbrunch kunt u hier ook 
nuttigen. Wij zijn hier te gast en vragen u 
om GEEN eigen consumpties te gebruiken. 
Hierdoor houden wij de meeting gratis.

Back to the Good Times
2e Paasdag 
wordt er 
een leuke 
“Back to the 
Good Times” 
Festival 
georganiseerd 
in Wateringen. 
Ook vele 
Cruise 
Brothers zijn hier aanwezig, zo ook de 
clubstand. Daar zijn nog CB jaarkalenders te 
koop. Of vul uw ontbrekende clubbladen van 
voorgaande jaren aan. Gratis entree en gratis 
parkeren met Amerikaan.

1e Cruise Brothers Rondrit
Onze 1e CB-rondrit start op 10 april bij 
restaurant Van der Valk: Anthony Fokkerstraat 
100, 4462 ET Goes. Vanaf 11.00 uur voor de 
gebruikelijke bak koffie & gebak, waarna we 
om 12.00 uur vertrekken. Aan het eind de dag 
kunnen we voor slechts €16,50 gezamenlijk 
eten in De Schelphoek in Serooskerke 
(Schouwen-Duiveland). Menu bestaat uit 
een (tomaten-)soep, kip saté met salade en 
frites. Meer info volgt nog via de digitale 
nieuwsbrief. 
Maar aanmelden kan nu al via: 
info@cruisebrothers.nl. 
Voor leden & partner -zoals altijd- gratis.
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Cruise Brothers rvs clublogo
Vanaf heden te bestellen, een RVS “Cruise 
Brothers hoedenplank Logo”. De prijs 
bedraagt €29,95 per stuk.
Je kan ze nu al bestellen via info@
cruisebrothers.nl 
Ze hebben twee bevestigingspootjes, die je 
kan ombuigen naar eigen formaat, zodat die 
op elke hoedenplank vast geschroefd kan 
worden.

Zie afbeelding rechts ->

Maten:
40cm breed, 18cm hoog, 2mm dik (de 
bevestigingspootjes niet meegerekend, deze 
krijgen overigens nog schroefgaatjes)

All American Sunday op zondag 17 april 
in Rotterdam. 
Pietersen US 
Cars & Bikes 
organiseert de 
5e editie van 
Roll & Rock, 
speciaal voor liefhebbers van Amerikaanse 
auto’s en motoren. En voor iedereen die zin 
heeft in een ultiem Amerikaans feestje!
Locatie: Waalhaven ZZ 6 in Rotterdam.

Hyacinten Rit
Voor de 19e keer 
organiseert het Ford 
Museum in Hillegom 
op zondag 17 april 
2016 de Hyacintenrit. Een prachtige route, 
waarbij mooie bezienswaardigheden worden 
aangedaan. 
De rit is toegankelijk voor alle automerken van 
25 jaar en ouder. 

It’s Elvis Time in 
Numansdorp op 
donderdag 5 mei
Ook dit jaar zijn we 
uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze Elvis 
dag. Wat een groot 
succes aan dat pittoreske 
haventje in Numansdorp 
was dat vorig jaar. Met 
gratis optreden van 
“Strictly  Elvis” en “The 
Eight Ball Boppers”. 
Cruise Brothers met 
Amerikaan krijgen enkele consumptiebonnen 
van de organisatie. Leuk om jullie daar ook 
aan te treffen. 

Rondritten
Noteer de zondagen van de komende 
rondritten: 
10 april,  5 juni, 21 augustus, 18 september 
SwapMeet: zondag 25 september.
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