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Oktober 2016

Op zaterdag 26 November zal, als vaste afsluiter 
van onze club-activiteiten van dit jaar, de uitreiking 
van de 21e editie van de “Cruise Brothers” kalender 
plaats vinden.

Net als vorig jaar zal de kalenderparty wederom in 
partycentrum La Baraque gehouden worden. Iedereen is 
vanaf 19.30 welkom, wanneer de zaal geopend wordt.

De kalender kunt u aanschaffen nadat de modellen in de 
bloemen zijn gezet. Vele mini-snacks gaan rond met als 
slot een lekkere vette afsluiter. En om al die calorieën weer 
op een gezonde wijze kwijt te raken, hebben we de band 
Mainline 55 uitgenodigd. Goed voor een avond onvervalste 
Rock ‘n’ Roll-covers!

Alleen deze avond geldt de speciale prijs 
van slechts € 5,- per kalender. 

Vergeet uw clubpas niet!

Zaal open: 19.30u. Let op: U kunt echt pas om 19.30 de zaal 
in. (We zoeken altijd wat extra handjes voor de zaalopbouw.)

Eten:  U kunt wel al veel eerder terecht om lekker te eten vanaf 
16.00uur in het bistro-achtige eetcafé of in het pannenkoekenhuis. 
De prijzen zijn zeer billijk, en het eten heerlijk (www.labaraque.nl).
Slapen kan bij van der Valk ‘Nieuwerkerk a/d IJssel’ een paar km 
verderop.

AANMELDEN:  Gezien de afspraken die wij voor deze avond moeten 
maken graag even tijdig aanmelden via: info@cruisebrothers.nl  /  
(graag volledige naam vermelden + aantal personen).

Bijdragen:  2 personen (CB-lid + partner) GRATIS! Introducés een 
bijdrage van €10,-.p.p.

Locatie:  Partycentrum La Baraque, 
Zuidplasweg 12-14, 2761 JL  Zevenhuizen

Route:
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 aan uw linkerhand.

Kalenderparty op Zaterdag 26 november 2016

Bestellen van de kalender kan ook:

Maak €7,50 per kalender + €8,50 aan portokosten (voor max. 2 kal.) of €11,- 
porto voor 3 of 4 kalenders, over op IBANrekening  NL60 INGB 0007235819 
t.n.v. the Cruise Brothers in Den Haag.

Vermeld duidelijk: Aantal, uw naam / adres / postcode + plaats.

MainLine 55


