
Langs de Linge Rit
Voor zondag 21 augustus heeft de Rondrit 
Commissie (Adrie de Vries en Michel van Toor) 
een prachtige rondrit rondom de pittoreske 
dorpjes langs de Linge uitgestippeld. We rijden 
door dorpjes als Asperen en Rhenoy. Na 
de middag gaan we langs de Linge richting 
Alblasserwaard, Giessenburg en Hoornaar en 
eindigen in Papendrecht.
Vanaf 11.00 uur Meet&Greet met een bakkie 
koffie en iets calorierijks bij de McDonalds in 
Meerkerk.
 
Start
We starten bij de McDonalds aan de A27 
en vertrekken als stoet om 12.00 uur. Adres: 
Energieweg 118, 4231 DJ MEERKERK
 
Tussenstop
Midden in de polder van de Vijfheerenlanden 
in Leerbroek. Een uitgebreid pannen-
koekenhuis /bistro  “Onder de Pannen” aan de 
Leerbroekseweg 53. U zult zich verbazen over 
dit weidse uitzicht en dat enkele minuten van de 
snelweg gelegen.
 
Eindstop
Wok Planet aan de Parkweg 1-3 in 
Papendrecht.
 
Eten
Bij dit Wokrestaurant kunnen de 
hongerigen en dorstigen onder 
ons 2½ uur terecht voor de prijs 
van €27,50 p.p. (inclusief drank en 
biertje). Houd genoeg ruimte over 
voor het dessert, want de lekkerste 
toetjes eet je hier!

Aanmelden via info@cruisebrothers.nl
Zoals altijd: leden en 2e persoon gratis, vanaf 
de 3e persoon of introducés €10,- p.p.
Graag vooraf opgeven per email. Vermeld in 
het onderwerp van de mail uw naam en rondrit 
21 aug. Graag in de mail zelf aangeven met 
hoeveel personen u komt (wel/geen lid) en of u 
gezellig blijft eten na afloop. En natuurlijk met 
welke Amerikaan/jaartal u komt.
 
Terugblik Rondritten
Nog niet eerder meegedaan met een rondrit? 
Kijk voor een video clip van Siobhán Heeren 
op www.cruisebrothers.nl/video.html of /foto.
html
Na afloop ontvangt u foto’s van de rondrit en 
evt. video’s e.d. in uw mailbox.
Anne Moss heeft zelfs schilderij-foto’s gemaakt 
van veel deelnemers. We hopen dan ook dat 
beide dames weer meerijden!
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