
288. 21 november 2020 Gepland was een zeer interessant bezoek Bezoek aan Teylers Museum. Teylers Museum, aan het Spaarne in de 

Nederlandse stad Haarlem, werd in 1778 gesticht als boek en kunstzaal – een openbare gelegenheid voor kunst 

en wetenschap. Het is het oudste museum van Nederland. Nergens anders in de wereld vind je zo’n authentiek 

18de-eeuws museum als hier. Ook deze dag kon deze dag niet door gaan wegens de corona pandemie.

287. 10 oktober 2020 Gepland was een dagje Pitch & Putt Golf op Papendal.  Pitch & Putt is een gezellige activiteit die overal ter wereld 

wordt gespeeld op een kleine 9-holes golfbaan. De afsland tot de vlag varieert in lengte van de holes tussen 30 en 

90 meter.  Deze sportieve dag kon ook niet door gaan wegens de corona pandemie.

286. 18 april 2020 Wij zouden een boeiende fietstocht maken rondom het historische Hanzestadje Elburg aan het Veluwemeer. Ook 

was voorzien in een korte boottocht. Helaas moest alles worden afgezegd omdat niets meer mogelijk was door de 

net afgekondigde coronamaatregelen.

285. 15 februari 2020 Op zaterdag 15 februari 2020 hebben wij genoten bij ons bezoek aan het vernieuwde “Spoorwegmuseum Utrecht”. 

Helaas was de deelnemersgroep van 14 SGS'ers kleiner dan verwacht, maar de sfeer heeft er niet onder geleden. 

Wij waren keurig op tijd in het stationsrestaurant (de Restauratiezaal) waar de tafels voor ons al waren 

gereserveerd. Na aankomst tussen eelf uur en half twaalf werden wij ontvangen met koffie/thee en den lekker 

koekje. Om iets voor twaalf uur arriveerde onze rondleidster mevrouw J.Schoonhoven om ons uitgebreid het hele 

museum te laten zien en ons te vertellen over het spoorwegmaterieel en de Nederlandse spoorgeschiedenis. Zij 

bleek een zeer enthousiaste gids te zijn met enorm veel kennis op dit gebied. Aansluitend aan de rondleiding 

genoten wij van ca. 2 tot 3 uur van de lunch in het restaurant in de grote museumhal. Er waren tafels gereserveerd 

en die stonden gedekt op ons te wachten. Een heerlijk kop soep en idem luxe broodjes met thee/koffie lieten wij 

ons goed smaken. Na de luch was er tot 4 uur 's middags gelegenheid om zelf het museum te bekijken. Volgens 

afspraak kwamen wij om ongeveer 4 uur 's middags bij elkaar in het restaurant om daar gezellig na te praten en 

van een "gratis" consumptie te genieten. Ons plan was om vlak bij het spoorwegmuseum te gaan borrelen en 

dineren, maar dat bleek niet gemakkelijk te organiseren en gewoon te duur. Dus zagen wij daarvan af.,

284. 18 januari 2020 Nieuwjaarsbijeenkomst. Onze nieuwjaarsbijeenkomst zou worden gehouden in Bistro Belle van Zuylen in Oud 

Zuylen (op de hoek bij het slot) in de “Belle zaal”. Het is een leuke historische herberg, centraal in Nederland, 

eenvoudig bereikbaar en genoeg parkeerruimte.

Helaas moest deze bijeenkomst een dag voordat deze zou plaatsvinden worden afgelast wegens het overlijden 

van penningmeester Rob de Haas. 

283. 23 november 2019 Combinatiebezoek aan het Hofwijck Museum en Museum Swaensteyn in Voorburg. Deze keer weer een mooi 

aantal deelnemers. 35 SGS'ers plus 1 introducé bij ons museumbezoek en 34 bij de borrel. De ontvangst was in 

Huygens' Hofwijck om 11:15 uur in de museumwinkel. Om 12 uur verzamelden allen zich in de grote zaal op de 

begane grond waar Bob Commerell een wervelende van ruim 50 minuten hield over de geschiedenis van de 

familie Huygens gevolgd door een rondleiding door het historische gebouw. Om kwart voor drie wandeling naar 

Museum Swaensteyn. n de vaste tentoonstelling besteedt het museum vooral aandacht aan werken van 

kunstenaars uit Leidschendam en Voorburg. Met betrekking tot de lokale geschiedenis wordt er aandacht besteed 

aan de Romeinen en het Forum Hadriani en aan prinses Marianne der Nederlanden die in 1848 op de buitenplaats 

Rusthof in Voorburg kwam wonen.Na afloop van ons bezoek aan Swaensteyn liepen wij terug naar het eerder 

gepasseerde restaurant The Village Lounge waar wij gezellig samen borrelden. 

Om half zes gingen de mensen die hiervoor hadden ingeschreven aan tafel op te genieten van een prima 3 

gangendiner. 

282. 5 oktober 2019 Klootschieten in de buurt van Lochem. Wij willen natuurlijk elk jaar ook één of meer sportieve evenementen 

organiseren voor jong en oud. Vorig jaar was het fietsen, nu gaan wij met elkaar klootschieten (vergelijkbaar met 

onderhands bowlen). Klootschieten is altijd fantastisch leuk en gezellig. In Twente en de Achterhoek hebben wij 

met het klootschieten al diverse locaties en klootschiebanen banen bezocht. Deze keer gaan wij naar een nieuwe 

omgeving en ook nu weer met goede leiding bij ons "rondje" klootschieten. Meestal hebben wij in oktober nog een 

goede temperatuur om sportief bezig te zijn. Startpunt bij Hotel "Hof van Gelre" vlak bij het prachtige wandelgebied 

"De Lochemse Berg".

281. 16 maart 2019 Bezoek aan het Belasting- en douanemuseum in Rotterdam. Ontvangst bij Grand Café Restaurant Loos met 

koffie, enz. Aansluitend eenvoudige lunch (met kroketjes). Hierna lopend naar het museum, dat zeer uitgebreid 

bleek te zijn. Goede rondleiding met gidsen. Zeer veel informatie over de historie van het heffen van belastingen 

t/m 2019 ! Hierna bezochten wij de speciale tentoonstelling met prachtige schilderijen en zilveren voorwerpen die 

waren uitgeleend door het Museum Boijmans van Beuningen. Na afloop geborreld en gedineerd in Grand Café 

Restaurant Biblio. De hele dag uitstekende sfeer.

280. 17 februari 2019 Is afgelast wegens te weinig deelnemers

Spelletjesmarathon met bijvoorbeeld bridge, klaverjassen, sjoelen, backgammon, dammen, schaken, domino, 

ganzenbord, scrabble, mens erger je niet, enz... Wij gaan dit verder invullen als er voldoende inschrijvingen zijn.

In 2017/2018 was de aankondiging te veel verborgen, zodat wij dit een nieuwe en betere kans op slagen bieden.

279. 19 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst in Doesburg. Wij hebben gekozen voor de sfeervolle "De Waag" (Stadsbierhuis sedert 

1478) en  het oudste café restaurant van Nederland. Wij zijn daar ook geweest op 18 maart vorig jaar bij de 

stadswandeling en dat is uitstekend bevallen. De bijeenkomst is tegelijkertijd bedoeld als nieuwjaarsreceptie 

waarbij wij elkaar Gelukkig Nieuwjaar wensen, terugkijken op het oude jaar 2018 en vooruit kijken naar 2019. 

Ontvangst vanaf 17:00 uur in de bar bij de sfeervolle “Hooge Zaal”. Na de ontvangst van alle deelnemers hield 

voorzitter Duco Ohm zijn 20e en laatste nieuwjaarsspeech. Hierna een prima driegangen diner in de prachtige 

“Hooge Zaal”. Er bleven diverse SGS’ers overnachten in Doesburg.
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278. 24 november 2018 Bezoek aan de "Hermitage" in Amsterdam. De "Hermitage St.-Petersburg" is een van de belangrijke musea ter 

wereld. Daar zijn altijd objecten uit de collectie van het "Staatsmuseum de Hermitage" in 

St.-Petersburg. Om 11 uur kwamen de deelnemers aan in het Museumrestaurant. Na de begroeting genoten wij 

van prima koffie en appeltaart evt. met slagroom. Om 12 uur begonnen wij de tentoonstelling "Classic Beauties" te 

bekijken. Het was een fantastisch mooie verzameling van schilderijen en uit marmer gemaakte beelden.

Om half twee begon de eenvoudige lunch, die wij ons prima hebben laten smaken. Na de lunch bezochten wij de 

tentoonstelling "Hollanders van de Gouden". Een zeer indrukwekkende verzameling met onder anderen 30 

groepsportretten uit de 17de eeuw afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. 

Wij sloten de dag af in het "Restaurant Amstelhoeck" met een gezellige borrel en keuzediner.

277. 13 oktober 2018 Wandelen en varen in 's-Hertogenbosch. Er waren maar 20 deelnemers mede doordat diverse SGS’ers er kort 

geleden waren geweest. De ontvangst was in Restaurant Carras met koffie/thee en een grote heerlijke Bossche 

bol. Hierna te voet naar de aanlegplaats aan de Molenstraat waar de elektrisch aangedreven boten vertrokken. 

Onze boottocht ging voornamelijk over de Binnendieze, die voor een groot deel onder de bebouwing loopt. Aan 

weerszijden van de Binnendieze konden wij prachtige beelden, sculpturen, enz. bewonderen. Tijdens onze 

vaartocht vertelden de twee gidsen over de historie van ‘s-Hertogenbosch. Na een uur en een kwartier waren weer 

wij terug op de aanlegplaats en gingen wij lunchen in het aangelegen Restaurant van Puffelen. Het smaakte daar 

uitstekend. Aansluitend een cultuurhistorische wandeleling door de binnenstad onder leiding van twee goede 

gidsen. Deze gidsen vertelden veel over de cultuur, de historie en de geschiedenis van de vestingstad ‘s-

Hertogenbosch. Wij wandelden via het "Bolwerk Sint-Jan" door de historische binnenstad naar het Herman 

Moerkerkplein. Na afloop gezellig geborreld in Grand Café Silva Ducis. Een gedeelte van ons gezelschap bleef 

daar dineren.

276. 17 maart 2018 Dagje Rotterdam met een zeer interessante Architectuur-wandeling onder leiding van Architecture Toers. 

Ontvangst in Restaurant Engels vlak bij het nieuwe Centraal Station. Lunch na de ontvansgt. Om 13:00 uur kregen 

wij door gidsen van "Architecture Tours" eerst een korte introductie over architectuur en de ontwikkeling van 

Rotterdam. Hierna begont onze wandeling van een kleine 3 uur. Wij hebben uitgebreid gekeken bij het Centraal 

Station, Schouwburgplein (innovatief multifunctioneel stedelijk plein), Centrum met o.a. Koopgoot en Lijnbaan (uit 

de wederopbouwperiode na de 2e Wereldoorlog), Timmerhuis (imposant – “wolk van pixels”), Markthal (het 

nieuwste icoon voor de stad met woonappartementen, ondergrondse supermarkt en parkeergarage), 

Kubuswoningen (ontwerp van Piet Blom)  en de Oude Haven met het “Witte Huis”, de oudste “wolkenkrabber”. Het 

was een dag met een ijskoude harde wind, maar wel heel erg goed geslaagd.  Na afloop borrel en diner genoten 

bij Café Brasserie Dudok.

275. 13 januari 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst SGS. Wij hebben gezellig met elkaar gesproken onder anderen over het afgelopen jaar.

De bijeenkomst vond plaats in Restaurant De Jonge Haan in Hilversum. Dit restaurant heeft een mooie 

geschiedenis en de inrichting van onze zaal straalde dit uit. De ontvangst was vanaf 17:00 uur en de drankjes van 

dit onderdeel werden aangeboden door SGS. Tijdens het uitstekende en heerlijk smakende diner kregen wij nog 

een extra drankje naar keuze. Duco Ohm herdacht in zijn speech de overledenen o.a. met een minuut stilte. 

Vervolgens verzocht hij iedereen om mee te helpen en jonge cricketers warm te maken voor SGS, zodat er meer 

jongeren lid zouden worden. Maarten Ingelse zette Donald Noorhoff in het zonnetje vanwege het bereieken van het 

record van 500 slachtoffers. Hij ontving een prachtig cadeau in de vorm van een cricketbal op voet, waarin het 

record en zijn naam waren gegraveerd. Truus Zijsveld memoreerde aan haar ongeluk en dankte voor de warme 

wensen voor beterschap in haar revalidatieperiode. Het was jammer dat er tegen het einde van ons bezoek een 

groep in de andere zaal bij de bar erg luidruchtig was. Een smetje op de verder uitstekend verlopen dag.

274. 25 november 2017 Stadswandeling door "Sleutelstad" Leiden onder leiding van het "Gilde Leiden". Wij hebben de "Stads- en 

Hofjeswandeling" door het historische centrum van Leiden gedaan. Leiden is ontstaan aan de oevers van de rivier 

de Rijn waar de Burcht stond en de Hollandse graven zich vestigden. Lopend langs de vele grachtjes, kanalen en 

hofjes die Leiden rijk is, schetst de gids u een beeld van de tijd waarin de productie en handel van het laken 

centraal stond, de fijnschilders floreerden en de universiteit werd gesticht. De ontvangst, lunch, borrel en diner 

waren in "Het Koetshuis" en de wandeling duurde 2 uur en was erg interessant. De gidsen waren prima en wij 

hielden het droog maar het was wel erg koud.

273. 14 oktober 2017 Dag op de Hoge Veluwe. Wij hadden een prachtige dag. Niet alleen het weer was uitstekend, maar ook de lunch in 

het Parkrestaurant, het fietsen met de witte fietsen door het prachtige natuurpark De Hoge Veluwe en het bezoek 

aan het geheel gerenoveerde Sint Hubertus Jachtslot waren en prachtig en zeer interessant. Vanzelfsprekend was 

het bezoek aan het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin weer een hoogtepunt op deze dag. Fantastisch deze 

kunstverzameling!  Na afloop hebben wij heel gezellig geborreld en gedineerd in Restaurant Buitenlust in 

Hoenderloo.

272. 18 maart 2017 Stadswandeling Hanzestad Doesburg aan de IJssel. Doesburg is één van de zeven Hanzesteden die als fraaie 

parels liggen aan de schilderachtige rivier de IJssel. Verzamelen om 12.00 uur in het Stadsbierhuys "De Waag". 

Om 13.00 uur met een lunch, bestaande uit Mosterdsoep en (rogge)brood met spek of zalm. Om 14.00 uur begon 

onze stadswandeling met 2 goede gidsen van de VVV Doesburg door het historisch centrum. Na de 

stadswandeling kregen wij koffie of thee in het Stadsbierhuys De Waag en was het gezellig napraten en borrelen. 

Hierna sloten wij deze prachtige dag af met een uitstekend dinerbuffet. Topkwaliteit!

272. 14 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst bij Brasserie Berestein in ’s-Graveland. Een leuke locatie met prettige bediening. 

Ontvangst vanaf 17.00 uur en SGS CC nam de kosten op bij de ontvangst voor haar rekening. Om half zeven naar 

de linker zaal voor het diner. Voorafgaand de traditionele toespraak van de voorzitter. Hierna een goed drie gangen 

menu, waarbij de kosten voor eigen rekening waren.
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271. 12 november 2016 Bezoek aan de Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam Centraal Station en het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Wij verzamelden vanaf 10:30 uur in het Grand Café Restaurant 1e Klas. Ontvangst met 2x koffie/thee en taart.

Hierna de bezichtinging van de Koninklijke Wachtkamer met gidsen van Artifex. Uitstekende gidsen met enorm 

veel kennis over koninklijke wachtkamers. Het was zeer leerzaam en gaf een inkijkje in de architectuur, de gebouw 

zelf en het gebruik door het koningshuis door de jaren heen.De lunch in het Restaurant 1e Klas was van goede 

kwaliteit en het was er erg gezellig.

De wandeling naar het Koninklijk Paleis Amsterdam op de Dam begon om 13:30 uur en verliep voorspoedig. Wij 

gingen met de audiotours op eigen gelegenheid het paleis bezichtigen. Er was heel veel informatie en de stem van 

Job Cohen was uitstekend verstaanbaar en prettig om naar te luisteren. De SGS-dag werd afgesloten met een 

borrel in Café Backstage.

270. 15 oktober 2016 Boottocht Rotterdam Centrum naar de molens van Kinderdijk vice versa. 

Met de organisatie  Rebus Varende Evenementen hebben bij de bootexcursie Rotterdam Molens Kinderdijk 

gedaan. Wij voeren met de historische boot Nehalennia vanaf de Boompjeskade in Rotterdam. Op de boot kregen 

wij een prima verzorgde lunch en wij genoten onderweg gedurende ruim een uur van het uitzicht op de vele 

bezienswaardigheden en uitzicht op het rivierenlandschap richting Kinderdijk. In Kinderdijk hadden we anderhalf 

uur de tijd om wandelend de Kinderdijkse molens te bekijken en evt. te bezoeken

269. 19 maart 2016 Bezoek aan de Broeker Veiling in Broek op Langedijk. Ons bezoek aan de BroekerVeiling was erg leuk en 

leerzaam. Ontvangst om 11 uur met koffie/thee en Broekerbol (heerlijk). Om 12 uur met gids een uitgebreide 

rondleiding door het museum. Om 13 uur Westfriese koffietafel emt kroket. Prima kwaliteit. Om 14 uur vaartocht 

door het Oosterdelgebied - het Rijk der Duizend Eilanden. Om 15 uur meegedaan aan een echte veiling met 

vooraf een duidelijke uitleg over de twee mogelijkheden (bij opbod en bij afslag). Om 16:15 uur vertrek naar 

Restaurant 't Bakkershuys voor een gezellige borrel en een uitstekend diner. Een uitstekende SGS-dag.

268. 20 februari 2016

.

Excursie naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de 

Koninklijke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later het Nationaal Militair Museum. Het op 11 december 

2014 geopende gebouw is zeer indrukwekkend en heeft met een spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13 

meter hoge glazen buitenwanden. De ontvangst was in het museum restaurant met koffie en gebak. Aansluitend 

een lunch naar keuze. Om half twee begon de uitgebreide rondleiding met een blik in de historie van gevechten. 

Bescherming door de maliënkolder, het harnas, gebruik van paarden, en uitleg van de vroeger gebruikte geweren. 

Hierna een tocht door het wapenarsenaal met mitrailleurs, kanonnen van klein tot groot en mortieren. Vervolgens 

vliegtuigen, de V1 en V2, oude en moderne straaljagers, oude en moderne tanks, pantservoertuigen, 

pantserhouwitsers, vrachtauto's, motorfietsen, enz. Om even voor drie uur op eigen gelegenheid het museum 

bekijken. Zeer interessant was de afdeling met de zes zeer uitgebreide themaruimtes, waar zeer veel informatie 

was over oorlogsvoering, de oorlogen zelf, de vredesmissies, enz. Er was zo veel te zien dat je er zeker nog eens 

naar toe moet gaan. Het was prachtige dag.

267. 16 januari 2016 SGS Nieuwjaarsbijeenkomst bij Hotel Bergse Bossen In Traaij in de bossen van Driebergen. 

Nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Bergse Bossen in Driebergen . De SGS Senioren Onderlinge waren hier ook al 

eens geweest. De ontvangst was in het Grand Café vanaf 17 uur. Het diner was in een van de zalen en begon om 

ca. 18:45 uur en het was een heerlijk 3 gangen diner met keuzemenu vlees/vis/vegetarisch. 

266. 28-11-2015 Bezoek aan Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Om 11:30 uur namen twee gidsen onze groep mee door het 

gebouw en langs de diverse zalen in de vleugels van dit oude gebouw van de Admiraliteit Amsterdam. Op 18 

november 2000 waren wij er ook, maar veel te kort en weinig kunnen zien na ons bezoek aan de Amsterdam 

Arena en een gepland diner erna. Dit jaar wel een zeer goed geslaagd bezoek aan het Scheepvaartmuseum in 

Amsterdam.  Het museum is 4 jaar gesloten geweest voor een grondige verbouwing en in 2011 opnieuw geopend. 

De verbouwing is uitstekend geslaagd en de collectie was echt heel erg interessant en prachtig tentoongesteld.  

Na de rondleiding prima gelunched in het museumrestaurant, waarna wij op eigen gelegenheid alles verder 

konden bekijken, zoals de replica van het VOC schip "Amsterdam" en de "Koningssloep".

265. 17 oktober 2015 Het was al weer 7 jaar geleden dat we voor het laatst in Vorden zijn geweest voor een gezellige dag klootschieten 

bij Vorden. Verzamelen was om 12.00 uur in het welbekende Hotel Bakker. Om 13.00 uur gingen we lopend onder 

leiding van de drie leden van de Achterhoekse Klootschieters Federatie naar het klootschietparcours in de directe 

omgeving voor een wedstrijdje klootschieten tussen de vooraf samengestelde groepjes klootschieters. Halverwege 

hebben wij heerlijk geluncht met koffie, soep en belegde broodjes. Na afloop gezellig borrelen en een prima 3-

gangen diner bij Hotel Bakker.

264. 7 maart 2015 Bezoek aan cultuurhistorisch museum TwentseWelle in Enschede. Dat is een samenvoeging van Natuurmuseum 

Enschede, Van Deinse Instituut en Museum Jannink (textiel). Ontvangst om 12:00 uur met koffie en krentenwegge 

in "Restaurant bijRozendaal" met aansluitend een lekkere lunch. Hierna met een gids een inleiding in het museum. 

Tot 15:00 uur op eigen gelegenheid het museum verkennen. Veel interactieve opstellingen en erg leerzaam. 

Aansluitend een wandeling van 1,5 uur onder leiding van de zeer deskundige gids Titia Boitelle door de geheel 

nieuw opgebouwde wijk Roombeek. De architectuur is uniek in Nederland en er hebben naast particulieren ook 

gerenommeerde architecten "gebouwd".

263. 17 januari 2015 Nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Restaurant Belvédère te Schoonhoven. Vanaf 17:00 uur ontvangst in de kegelbar. 

Door veel SGS'ers werd gekegeld met de hulp van 2 jonge mannen als kegelbaanassistentie. De deelnemers 

ontvingen elk van SGS CC twee gratis consumpties met behulp van consumptiebonnen. Hierna om 18:30 uur aan 

tafel in de "Opkamer" dineren. Het was een diner met koud en warm buffet. Tussen de bedrijven door hield SGS-

voorzitter zijn toespraak. Deze keer helaas geen plezierige toespraak.en stond stil bij de overleden SGS'ers in 

2014
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262. 15 november 2014 Bezoek aan het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Ontvangst in de EYE Bar & Restaurant. Hierna met de 

Gebouwengids Wendeline Dijkman een uitgebreide rondleiding door het prachtige EYE-gebouw. Veel informatie 

gekregen over de achtergronden en de gemaakte keuzes bij de bouw. Hierna gelunched in het restaurant. 's 

Middags de tentoonstellingsruimtes bezocht en de aparte tentoonstelling van Anthonay McCall, die met 

rookmachines en projectoren prachtige ervaringen opriep. 's Middags konden de SGS' ers op eigen gelegenheid 

een bezoek brengen aan het vernieuwde Rijksmuseum.

261. 18 oktober 2014 Bezoek aan het Nederlands Vestingmuseum te Naarden, gevolgd door een rondvaart door de grachten. Ontvangst 

om 11:30 uur in het nabij gelegen Culi Café. Om 13:15 uur te voet naar het Vestingmuseum. De groep was zo 

groot, dat er twee gescheiden rondleidingen nodig waren. De ene groep begon in het vestingmuseum, waarbij veel 

van de historie is verteld door de uitstekende gids. De andere groep begon met de boottocht door de 

vestinggrachten. Ook die gids vertelde veel details en overwegingen bij de bouw van de vesting. Na de 

rondleidingen een demonstratie met een kanonschot, waarbij SGS'ers mochten assisteren. 

Na afloop gezellig geborreld bij Culi café en het was een zeer geslaagde dag.

260. 5 april 2014 Bezoek aan uitgebreide luchtvaart themapark AVIODROME. Ontvangst om 11 uur in de Foyer met 

koffie/thee/appeltaart. Om 11:45 uur start van een uitgebreide rondleiding door de uitgebreide verzameling van 

vliegtuigen, enz. Ook veel historische zaken, bijvoorbeeld uit de 2e wereldoorlog.  Om 14:00 uur lunch in de Foyer. 

Het museum kon op eigen gelegenheid verder worden bekeken tot 17:00 uur, waarna korte autorit naar Restaurant 

Flantuas. Daar een uitstekend diner genoten.

259. 8 maart 2014 Bezoek aan het vernieuwde Liberty Park in Overloon. Om 12 uur ontvangst en aansluitend rondleiding door het 

geheel vernieuwde museum. Zeer indrukwekkend en compleet. Het museum bevat ook de collectie van het 

Marshall Museum uit Zwijndrecht. Na de rondleiding konden wij op eigen gelegenheid het museum verkennen. Om 

15:00 uur verlate lunch in het museumcafé en gezellig napraten.

258. 18 januari 2014 Nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Restaurant Belvédère te Schoonhoven. Om 17:00 uur begon de ontvangst in de 

kegelbar en daar konden wij op de  kegelen met behulp van kegelbaanassistentie. Bij deze kegelbaan moeten de 

kegels met de hand weer worden opgezet en wordt de score met de hand op twee grote scoreborden worden 

aangegeven. De deelnemers ontvingen elk van SGS CC twee gratis consumpties met behulp van 

consumptiebonnen. Hierna om 18:30 uur aan tafel in de "Opkamer" dineren. Het was een diner met koud en warm 

buffet. Tussen de bedrijven door hield SGS-voorzitter zijn toespraak. Deze keer helaas geen plezierige toespraak. 

Er zijn veel oude SGS'ers met gezondheidsproblemen en ook veel overledenen afgelopen jaar.

257. 16 november 2013 Bezichtiging van het gerenoveerde stoomschip "ROTTERDAM". Verzamelen om 12 uur aan boord in het Lido-

restaurant. Ontvangst met koffie/thee en om 13:00 uur een prima lunch. De rondleiding begon om 14:00 uur met 

het ophalen van de audiosets voor de "Rotterdam Compleet Tour". SGS'ers die slecht ter been waren deden de 

"Uitwaaien en Zwaaien Tour". Wij hebben vrijwel het gehele schip bewonderd, van de bovendekken en de brug 

met radiokamer en kaartenkamer tot en met een zeer uitgebreide bezichtiging onder leiding van goede gidsen door 

de machinekamer. Het was zeer indrukwekkend. Na afloop van de bezichtiging gezellig nagepraat, koffie/thee 

gedronken en geborreld. 

256. 12 oktober 2013 Tocht door natuurgebied de "Weerribben" en bezoek aan een palingkwekerij. Verzamelen vanaf 10:45 uur bij Café 

"De Gele Lis" in Ossenzijl. Dit café bleek gesloten te zijn en wij weken uit naar het ernaast gelegen Buitencentrum 

van Staatsbosbeheer. Na de koffie en gezellig bijpraten gingen wij om 11:20 uur aan boord van de rondvaartboot 

van rederij Tiemen-Vaartjes voor een vaartocht van 1½ uur door natuurgebied de "Weerribben". Aan bood genoten 

de deelnemers de "Rietsnieders Lunch" en een consumptie naar keuze. om 13:15 uur een uitgebreid bezoek aan 

het Buitencentrum van Staatsbosbeheer.  Hierna per auto naar Scheerwolde, waar wij een bezoek brachten aan 

de palingkwekerij " 't Diep". Om 14:45 uur kregen wij na aankomst een heerlijk broodje paling, waarna een 

uitgebreide rondleiding door de palingkwekerij en een demonstratie vanb het fileren. Na afloop per auto naar 

Restaurant "De Kluft", waar wij de dag afsloten met een prima 3-gangen diner.

255. 20 april 2013 Fiets- en scootertocht Veluwezoom en IJsselvallei bij Rheden. Ontvangst in "Brasserie Veluwezoom" om 12 uur 

met koffie/thee en appeltaart. Om 13 uur ontvangst lunchpakketten en ophalen fietsen (eigen of gehuurd) en start 

fietstocht. Enige SGS'ers probeerden de elektrische fietsen (e-bikes) uit. Halverwege pauze bij 

"Pannenkoekenhuis De Carolinahoeve". Na afloop fietstocht drankje en pauze op het zonnige terras van de 

brasserie. Hierna naar "Restaurant Prins Heerlijk", waarwij op het terras wachtten met een drankje tot iedereen er 

was. Vervolgens een heerlijk 3-gangen diner ter afsluiting van het seizoen.

254. 9 maart 2013 Ons bezoek aan het Nationaal Glasmuseum en de Glasblazerij in Leerdam was leuk en interessant. Ontvangst om 

11 uur in het kleine museumrestaurant met heerlijke koffie en appeltaart. Hierna bezichtiging van de glascollectie 

met uitgebreide uitleg door twee ervaren gidsen. Na een kort bezoek aan het winkeltje per auto en te voet naar de 

op ca. 2 km van het museum gelegen glasblazerij. Hier om 14 uur eerst lekker gelunched met broodmaaltijd. Om 

15 uur naar de glasblazerij voor een uitgebreide demonstratie glasblazen met uitleg. Om kwart over vier naar het 

vlak bij gelegen Restaurant "De Blauwe Hoed" voor de borrel. Om kwart voor 6 heerlijk gegeten (3-gangen diner en 

prima koffie na).

253. 19 januari 2013 Voor de tweede keer onze Nieuwjaarsbijeenkomst in "Restaurant Robert" in het Spanderswoud te Hilversum. 

Ontvangst vanaf 5 uur 's middag in het restaurant van Restaurant Robert. Bij de ontvangst een consumptie en 

twee bonnen voor "gratis" consumpties. Vertoning van de prachtige film, die door Wouter Herklots is gemaakt van 

de leuke crickettoer naar Cyprus. Om kwart aan tafel, waarna SGS-voorzitter Duco Ohm vervolgens zijn toespraak 

hield. Aansluitend een terugblik en vooruitblik op de winterevenementen door Roelof Kruijshoop. Het was een 

voortreffelijk diner en George Reman werd bedankt voor de goede organisatie. 
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252. 24 november 2012 Ons bezoek aan het Vredespaleis in Den Haag was een topevenement. Maar liefst 45 deelnemers. Ontvangst om 

13:30 uur met koffie en taart in het Carlton Ambassador Hotel, waar organisator Steven van Hoogstraten een 

inleiding gaf op het bezoek. Om 15:00 uur vertrek naar het Vredespaleis. Eerst bezoek aan het visitors centre, 

waarna rondleiding door twee uitstekende gidsen. Het was leerzaam en erg interessant. Na afloop borrelen en 

dineren in het Carlton Ambassador Hotel.

251. 13 oktober 2012 Onze dag in de Apenheul in Apeldoorn was leerzaam en leuk. Ontvangst om 12:45 uur in de "Luiaard", waar wij 

ook hebben gelunched. Hierna om 13:30 uur een rondleiding door gids Ingrid, die ons heel veel heeft verteld over 

de gewoontes en het leven van apen. Ook ging zij in op de bedreiging voor de apen door de enorme houtkap in de 

oerbossen. Helaas was de groep aan de kleine kant, maar dat heeft de pret niet gedrukt. Om 5 uur 's middags 

werd de dag besloten met een bezoek aan de winkel.

250. 14 april 2012 Bezoek aan het Fort bij Rijnauwen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op 14 april 2012 hebben wij gevierd dat 

dit het 250e winterevenement was in de geschiedenis van de Contactcommissie SGS. Wij hadden traditionele 

SGS-weersomstandigheden. Dat wil zeggen een regenvrije dag met veel zon. Wij verzamelden om 1 uur 's 

middags in het prachtige theehuis Rhijnauwen in Bunnik vlak bij Utrecht. De ontvangst was met heerlijke koffie of 

thee met een enorm stuk overheerlijke appeltaart. Om kwart voor twee  gingen wij naar Fort bij Rijnauwen.De heer 

Dick de Wissel gaf ons een zeer uitgebreide rondleiding. Aan het einde van de rondleiding konden wij nog iets 

drinken in een heuse kantine in het fort zelf. Om bijna half zes namen wij afscheid van onze gids.wij sloten dit 

laatste winterevenement van het voorjaar 2012 af met een heerlijk diner bij het ons welbekende “Het Wapen van 

Bunnik”. 

249. 3 maart 2012 Bezoek aan Anne Frankhuis te Amsterdam en wandeling door de Jordaan. Uitstekende ontvangst en lunch in 

Museumcafé (Café Mokum) bij het Amsterdams Historisch Museum. Hierna een zeer interessante wandeling 

onder leiding van gidsen van het Gilde Amsterdam door de Jordaan. Na afloop hiervan een leerzaam bezoek aan 

het Anne Frank Huis. Door vooraf te reserveren konden wij snel binnen komen. Na afloop bleef een klein groepje 

dineren in het uitstekende Burgers Patio.

248. 14 januari 2012 Nieuwjaarsbijeenkomst in "Restaurant Robert" in het Spanderswoud te Hilversum. Het bleek een uitstekende 

locatie te zijn met een perfect restaurant. Verzamelen vanaf vijf uur 's middags. Om ongeveer half zeven gingen wij 

aan tafel om te genieten van een uitstekend diner. 

247. 25 november 2011 Bezoek aan het Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (niet op zaterdag maar op vrijdag). 

De ontvangst in het bedrijfsrestaurant van het Nationaal Archief was vanaf half één was prima en de sfeer in het 

restaurant was gezellig druk. Hierna op eigen gelegenheid de eigen lunch uitzoeken en afrekenen bij "La Place". 

Ons bezoek was interessant, leerzaam en indrukwekkend. De rondleidingen erg informatief en enthousiast en wij 

hebben er allemaal weer veel van geleerd. Na afloop van ons bezoek werd door een leuke groep deelnemers een 

leuk café uitgezocht in een straat vlak bij het archief. Bar Restaurant La Viña was erg gezellig en de drankjes 

smaakten uitstekend.

246. 15 oktober 2011 Stadswandeling Hanzestad Kampen met bezoek aan de Bovenkerk. Ontvangst om 12:30 uur bij Grand Café "De 

Majesteit". Om 13:15 lunch met soep vooraf, waarna om 14:00 uur rondleiding door 2 gidsen. Tijdens de wandeling 

door Kampen brachten wij ook een bezoek aan de bekende "Bovenkerk". Wij kregen een uitgebreide rondleiding 

door twee gidsen. Na afloop gezellig borrelen en napraten in "De Majesteit".

245. 16 april 2011 Fietstocht door de Wijdewormer en in de omgeving van de Zaanse Schans. Ontvangst om 11 uur bij "Bar 

Restaurant D' Vijf Broers" in Zaandijk met koffie en appeltaart. Aansluitend fietstocht door de polder Wijdewormer. 

Veel vogels gezien en dieren, ook prachtige omgeving met typisch Zaanse huisjes. Aan het einde van de fietstocht 

bezoek aan houtzaagmolen "Het Jonge Schaap". Hier koffie gedronken met een plak heerlijke Duivenkate. 

Gezamenlijk videofilm bekeken over de bouw van de replica en uitgebreide rondleiding door de molenaar Piet 

Meinen. Prima fietsweer met weinig wind en geen regen. Hierna via de "Zaanse Schans" terug fietsen naar het 

beginpunt. Bij D' Vijf Broers gezellig borrelen en uitstekend dineren.

244. 5 maart 2011 Bezoek aan Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. Ontvangst om 11:30 uur met koffie en 

appeltaart. Hierna filmvertoning Operatie Market Garden. Na de film een prima doch eenvoudige lunch met 

broodjes en soep. Om half twee uitgebreide rondleiding onder leiding van de twee gidsen Gerrit Kok en Dick 

Hesse. Hierna tot vijf uur op eigen gelegenheid museum verkennen. Zeer interessant. Besloten met voor een paar 

mensen diner bij Bistro-Steakhouse "Le Steak" in Berg en Dal.

243. 15 januari 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst in het "Het Ei van Columbus" te Beekbergen. Ontvangst met glaasje Kir waarmee gezellig 

bijpraten. Omdat er minder deelnemers waren dan vorige keer kregen wij de serre toebedeeld. Die was net groot 

genoeg. Verzamelen vanaf vijf uur 's middags. Om ongeveer half zeven gingen wij aan tafel om te genieten van 

een voortreffelijk diner. Het bekende duo "The Difference" zorgde ook deze keer voor de muzikale omlijsting. Hun 

repertoire past uitstekend bij deze gelegenheid!

242. 20 november 2010 Bezoek aan "Corpus Experience" te Oegstgeest (bij Leiden). Ontvangst in het Penthouse met koffie, waarna 

uitgebreide lunch met luxe broodjes. We kregen met een headset een uitgebreide rondleiding door Corpus en wij 

konden veel "experiencen". Heel erg interessant en leerzaam. Na de rondleiding een tocht door de in vier 

verdiepingen ondergebrachte interactieve tentoonstelling. Besluit met samenkomst in restaurant.

241. 9 oktober 2010 Grachtentocht Schiedam en bezoek Jenevermuseum. Ontvangst in Restaurant 't Stadhuys, waarna een anderhalf 

uur durende tocht in de fluisterboot door de grachten onder leiding van gids Wil van Wijk, die ook SGS'er is. Een 

prachtioge tocht die ook langs de vijf grootste molens ging. Na afloop brachten wij een bezoek aan het 

Jenevermuseum, waar wij een rondleiding kregen door het museum met actieve brouwerij. Na afloop een proeverij 

met oude en jonge jenever en een likeurtje. Tenslotte borrelen en dineren in Gasterij "De Kleine Visser". De 

contactcommissie werd geholpen door Gerard van Vuuren, die plaatselijk alles had georganiseerd.
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240. 17 april 2010 Bezoek met rondleiding aan "Paleis Soestdijk" met de tuinen. 's Ochtends op eigen gelegenheid de tuinen 

verkennen. Samenkomst om 14 uur in de Oranjerie waarbij ontvangst met koffie/thee en gebak. Hierbij indelen van 

de deelnemers in 3 groepen voor de rondleiding door het Paleis. De Rondleiding was prachtig en wij hadden erg 

goede gidsen. Erg leerzaam en veel details over het paleis en het koningshuis. Na afloop nog verder bezoek aan 

de tuinen waarna vertrek naar Lage Vuursche. Bij Bistro Boschoord in de zon op het terras geborreld en hierna 

binnen barbecue gegeten die centraal door het personeel was bereid.

239. 6 maart 2010 Bezoek aan de sterrenwacht en het weerkundig instituut Bastion Sonnenborgh. Verzamelen in het Louis 

Hartlooper complex in Utrecht. Vandaa te voet naar het Bastion Sonnenburgh. Bovenop dit bastion is indertijd de 

sterrenwacht gebouwd. Na binnenkomst naar de Collegezaal en kregen wij college van Wouter. Zijn verhaal 

verhaal over onze Zon was zeer interessant en boeiend. Na het college deelde onze groep zich op in tweeën. Een 

groep kreeg gedetailleerde informatie over de bouw en het wel en wee van het Bastion en later natuurlijk ook van 

de Sterrenwacht. De andere groep bezocht eerst de sterrenwacht met de zonnetelescoop. Na afloop van de 

rondleiding konden wij nog iets kopen in het winkeltje en vertrokken daarna weer naar het Louis Hartlooper 

Complex om na te praten en er gezellig nog iets te drinken. 

238. 16 januari 2010 Verzamelen vanaf vijf uur 's middags in het "Ei van Columbus" in Beekbergen. Bij binnenkomst ontving iedereen 

een welkomstdrankje en hierna was het tijd voor het uitwisselen van de Nieuwjaarswensen en gezellig bijpraten. 

Om ongeveer half zeven gingen wij aan tafel om te genieten van een voortreffelijk vier gangen diner. Het bekende 

duo "The Difference" zorgde ook deze keer voor de muzikale omlijsting. Hun repertoire past uitstekend bij deze 

gelegenheid!

237. 21 november 2009 Bezoek aan de Space Expo in Noordwijk. Om 12 uur uitgebreide lunch in Restaurant De Zwaan in Katwijk aan Zee 

dat warm aanbevolen was door Jan Tekenbroek. Om 1 uur vertrek naar Noordwijk waar wij zijn rondgeleid op de 

Space Expo. Op de Space Expo hebben wij hebben onze ogen uitgekeken: foto’s, raketten en oude satellieten. 

Veel uitleg bij Space Lab. Ook het korte bezoek met de Space Train aan het testcenter was indrukwekkend.

236. 18 april 2009 Bezoek aan het "Openluchtmuseum Arnhem". Ontvangst in de “Kasteelboerderij” met koffie en appelgebak. Hierna 

“Knapzak-arrangement” met rondleiding door een gids. Deze activiteit was ook bestemd voor SGS'ers met 

kinderen c.q. Kleinkinderen, maar dat waren en weinig. Heel goed weer en een prachtige en zeer leerzame 

collectie, waarbij ook de geschiedenis ervan werd vermeld. Ook voor de kinderen speciale attracties. Na de 

rondleiding op eigen gelegenheid het park verkennen. De tocht met de oude trams was erg leuk. Na afloop 

gezamenlijk borrelen en dineren in het vlak bij gelegen “Restaurant TRIX” (v/h De Menthenberg). Uitstekend eten 

en prima bediening.

235. 17 januari 2009 Nieuwjaarsbijeenkomst SGS in het Golden Tulip Hotel te Vinkeveen. Ontvangst in “The Copperbar”. Om 18 uur 

begon het "diner dansant" met „The Difference” in de zaal “Canard Sauvage”, Er werd goed gebruik gemaakt van 

de gelegenheid om een dansje te maken. De maaltijd was uitstekend verzorgd met een  uitgeserveerd entree, 

vervolgens een buffet met keuze uit vis en vlees en een dessert en koffie toe. Het was heel erg gezellig.

234. 22 november 2008 Ketterse wandeling in Gouda. Ontvangst met koffie en Goudse stroopwafel in “Tearoom en Eterij Van den Berg” 

gevolgd door een uitgebreide koffietafel/lunch. Om half drie onder leiding van VVV Gidsen Evalien de Haan en 

Corry de Jong een erg interessante stadswandeling met veel historische feiten en anecdotes rondom de 

ontwikkeling van de kerken en geloven in de Nederlanden en specifiek in Gouda. Er zijn 43 kerkgenootschappen in 

Gouda en veel kerken en schuilkerken. Ook bezochten wij het museum met de kartonnen van de Goudse Glazen 

en konden wij kort een blik werken op de prachtige glas in lood ramen van de prachtige Sint Janskerk. Het is een 

heel grote kerk. Helaas konden wij het prachtige stadhuis alleen van buiten bezichtigen. Na afloop gezellig 

borrelen met bittergarnituur in een zaal van “Stadscafé Restaurant De Zalm” , het “Eethuys De Goudse Stal”. Veel 

mensen bleven na afloop dineren in het restaurant. Hierna weer terug naar huis. Veel SGS'ers maakten gebruik 

van de trein omdat parkeren minder gemakkelijk is in Gouda.

233. 4 oktober 2008 Klootschieten in Vorden. Ontvangst met koffie en “Zwanehals” in „Hotel Bakker”. Het was lekker weer en droog 

terwijl het de hele week had geregend Wij gingen in drie groepen van twee teams klootschieten “langs de weg” en 

het was soms oppassen voor het gewone verkeer met auto's en fietsen. Halverwege het circuit een stop, waarbij 

wij een al dan niet alcoholische consumptie konden nuttigen. De begeleiding van Johan Pardijs van de 

Achterhoekse Klootschiet Federatie was strak en perfect. Hij werd dit jaar ondersteund door Joop en Stien 

Brinkerhof.  Het was erg leuk en erg gezellig. En dat gold ook voor de avond waarbij wij genoten van een  prima 

diner in „Hotel Bakker”.

232. 19 april 2008 Wij hebben in Noord Holland de Pontjesroute gefietst. De start was bij Restaurant "Het Wapen van Münster" in het 

prachtige plaatsje De Rijp. Ontvangst met koffie waarna een uitgebreide koffietafel. Hierna de huurfietsen ophalen 

bij het BP tankstation en gezamenlijk de route fietsen. Een prachtige routebeschrijving zorgde ervoor dat deze keer 

niemand fout reed. Iedereen fietste de korte route van (29 km + 6 km =) 35 km (een pontje was tijdelijk uit de vaart 

genomen). Het was vrij koud en het waaide vrij hard, maar het bleef de hele dag droog. Halfweg hebben wij 

"aangelegd" voor een lekkere kop thee/koffie. Na de tocht hebben wij heerlijk gedineerd in hetzelfde restaurant.

231. 8 maart 2008 Een geslaagd bezoek aan het nieuwe en zeer interessante Geldmuseum in Utrecht. Na de ontvangst met koffie en 

gebak een rondleiding met drie gidsen, die veel hebben verteld  over "geld". Hierna een lunch in het 

museumrestaurant. Tot slot van deze activiteit uitgebreid gelegenheid om het museum goed te verkennen den met 

behulp van een speciale persoonlijke kaart veel spelletjes te spelen, waarin de kennis werd getest van de spelers. 

Natuurlijk ging het daarbij om geld. De speciale tentoonstelling "Geld voor later" stelde je in de gelegenheid om 

een persoonlijk profiel in te vullen, waarna de centrale computer uitrekende met hoeveel geld de pensioentijd wordt 

gestart.
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230. 19 januari 2008 Nieuwjaarsbijeenkomst in „Golden Tulip Hotel Vinkeveen”.Ontvangst in “The Copperbar”, een sfeervolle locatie, 

waarna het diner werd genoten in het sfeervolle restaurant “Canard Sauvage”. Dit keer geen muziek, wel een 

perfecte organisatie met heerlijk eten. Vinkeveen is een uitstekende locatie voor onze bijeenkomsten. Er zijn grote 

bouwplannen en wij hopen dat deze niet te veel roet in het eten gooien voor 2009.

229. 17 nov 2007 Een heel leuk en leerzaam bezoek aan het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld. Ontvangst in de kantine 

met koffie. In de kantine veel gezegden over kippen en eieren.  Hierna na een uitgebreide lunch in de zaal ernaast. 

De uitgebreide rondleiding door het museum werd gegeven door Teun Zeissink, van oorsprong veeboer en na zijn 

pensionering gids geworden in het museum. Hij wist verschrikkelijk veel over de oorsprong en opkomst van 

pluimvee, eideren en het uitbroeden ervan en het leven van kippenhouders door de jaren heen. Het museum bevat 

(vrijwel) alles op het gebied van pluimvee, gewone eieren, mislukte legeieren, aantallen eieren, het ontstaan van 

en de verdere ontwikkeling van broedmachines, het seksen van kippen, en het verkopen van eideren. Wij 

woonden een veiling bij, waarbij gebruik werd gemaakt van een gerestaureerde veilingklok. Eieren waren niet 

aanwezig omdat ons bezoek buiten de normale openingstijden was, maar wij konden wel bieden op advocaat en 

stoffen knuffeltjes voor kleine kinderen. Het was een topper! Na het officiële gedeelte kon iedereen nog even 

winkelen in het winkeltje en ook het museum nog even op eigen gelegenheid verkennen. Na afloop ging het per 

auto naar landgoed De Schaffelaar en liepen wij gezamenlijk de Dorpswandeling Barneveld, die is samengesteld 

door natuurgids Gerrit de Graaf en de Barneveldse gemeentearchivaris Gerjan Crebolder op initiatief van de 

stichting “Plaatselijk Belang Barneveld” en de vereniging “Oud Barneveld”. Het was een prachtige route, 

gedeeltelijk over het landgoed en gedeeltelijk door het dorp Barneveld. Een uitgebreide routebeschrijving met 

foto's kreeg iedereen mee, zodat ze konden lezen welke bijzonderheden er waren. Na afloop van de wandeling, die 

ongeveer een uur en kwartier duurde, gingen we per auto naar het Gowthorpeplein om te parkeren en zochten wij 

het Restaurant “Het Groene Pandje” op om gezamenlijk na te praten en te borrelen. Vrijwel iedereen nam deel aan 

het heerlijke diner in het restaurant. Het was een prima SGS-dag!

228. 6 oktober 2007 Deze fietstocht stond al een paar jaar op onze ideeënlijst onder de naam Fietstocht langs de Rotte. U weet wel, 

het riviertje Rotte bij Rotterdam! Wij hebben Herman en Liesbeth Huising, die de fietstocht in onze belangstelling 

hadden aanbevolen, vriendelijk gevraagd of zij onze commissie konden helpen bij de organisatie. Besloten werd 

de Rotte in te ruilen voor de nog mooiere “Ackerdijkseplassen” en om te verzamelen bij restaurant "Gauchos aan 

de plas". Ook werd een boottocht door de grachten van Delft toegevoegd en daarmee waren alle ingrediënten voor 

een geslaagd evenement bij elkaar gebracht. Met gehuurde fietsen ging het van “Gauchos” langs de 

“Akkerdijkseplassen” naar Delft, een tocht van ± 17 km enkele reis. Halverwege de heenreis ter plaatse van de 

ophaalbrug en het houten sluisje genoten wij van een enorm en heerlijk lunchpakket. Bij de uitkijktoren hebben wij 

vogels en wilde paarden “gespot” en het weer was fantastisch. In Delft was de rondvaart erg leuk, doch de uitleg 

van de “kapitein/gids” ging een beetje verloren in het lawaai van de motor omdat de versterkerinstallatie was 

doorgebrand. Wel goede uitleg en heel veel mooie historische gebouwen gezien en leuke verhalen gehoord! Na de 

fietstocht terug lekker borrelen en dineren in “Gauchos aan de plas”. Het eten was uitstekend en dat gold ook voor 

de sfeer gedurende de dag.

227. 31 maart 2007 Net geopend na reorganisatie en renovatie was het “Gevangenismuseum” in Veenhuizen. Ontvangst in het 

restaurant met een uitstekende lunch. Hierna een zeer uitgebreide rondleiding door dit historische museum. Wij 

hebben kunnen zien hoe het leven was in deze “Gevangenis”, voorheen de “Maatschappij van Weldadigheid”. Een 

bezoek aan de ingerichte cellen, spel met rechtspraak, de apotheek, de kleding, de werkplaatsen. Wij hebben 

alles gezien. Hierna een leuke rit met de “Boevenbus” door het Gevangenisdorp Veenhuizen, waarbij wij een leuk 

bezoek hebben gebracht aan de kerk. Wij kregen ook uitgebreid uitleg over de gang van zaken tijdens de mis met 

de gevangenen en de gewapende bewakers achterin de kerk. Na afloop hebben wij voortreffelijk geborreld en 

gegeten in het restaurant van Rick Dortmond in “Oud Bergveen”. Jammer dat veel mensen hebben afgezegd en 

dat weinig mensen zich hadden ingeschreven. Ze hebben een hoogtepunt gemist.

226. 24 februari 2007 Bezoek aan de net geopende “Media Experience” in Hilversum. Goede en gezellige ontvangst in het restaurant 

gevolgd door een uitstekende en zeer interessante rondleiding door drie gidsen. “Beeld en Geluid” is dé centrale 

plek waar het nationale audiovisuele erfgoed wordt bewaard en voor iedereen beschikbaar is. In de 3300 m² grote 

fantasiestad ontdekt de bezoeker zelf de wereld van televisie, radio, film en muziek. Verschillende Bekende 

Nederlanders nemen de bezoekers aan de hand, niet in het echt maar als een virtuele gids, en geven extra 

informatie en tips. Na de rondleiding mochten wij zelf op verkenningstocht, nadat wij onze "ring" geactiveerd 

hadden. Met deze ring kan je overal “inloggen” en krijg je uitleg van de door jezelf gekozen bekende Nederlander. 

Na afloop hebben wij in het Grand Café gezellig geborreld en een bescheiden groep SGS'ers heeft genoten van 

het uitstekende Oud Hollands Stamppottenbuffet. Wij hebben stevig “gebuffeld”, maar er was zo veel van alle 

soorten, dat wij geen enkele soort op hebben gekregen. Hierna hebben wij nog even lekker koffie gedronken en 

ging iedereen weer huiswaarts. 

225. 20 januari 2007 Nieuwjaarsbijeenkomst in Golden Tulip Hotel te Doorwerth. Ontvangst in de kleine bar en diner in de zaal ernaast. 

Leuk dat een aantal (ex)zieken er toch waren en deze bijeenkomst belangrijk vonden. De organisatie vanuit 

Golden Tulip was niet goed terwijl er wel goede afspraken waren gemaakt. Getracht werd om de fouten te 

herstellen, maar dat kon niet bij alle aspecten en dat drukte de sfeer enigszins. Verder een heel genoeglijke 

bijeenkomt met een groot aantal deelnemers. De muzikale omlijsting door de groep “The Difference” was 

uitstekend.
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224. 18 november 2006 Een interessante en zeer leerzame dag over Rembrandt in Amsterdam. Ontvangst met koffie en gebak in „Smits 

Koffiehuis” bij Amsterdam CS, waarna met de „Museumboot” naar het „Rembrandthuis”. Lopend van de boot naar 

het museum kom je over de interessante markt van het Waterlooplein. In het Rembrandthuis hebben wij de 

tentoonstelling „Rembrandt en Uylenburgh" gezien. Tijdens onze tocht door het leuke museum kregen wij ook 

uitleg over het maken van etsen en het mengen van verf op de authentieke wijze. De georganiseerde audiotour 

was zeer behulpzaam ten aanzien van de uitleg bij alle kamers en schilderijen. De tocht ging met de Museumboot 

vervolgens naar het „Rijksmuseum”. Gedurende de periode van de grote verbouwing blijven de topstukken uit de 

17de eeuw van het Rijksmuseum voor het publiek te zien onder de titel „De Meesterwerken”. In de nieuw 

ingerichte Philips-vleugel wordt hier de kans geboden om hoogtepunten uit de Gouden Eeuw in een verrassende 

samenstelling bij elkaar te zien. Bij de ingang van het museum kreeg iedereen een „headset" met een audiotour, 

waarbij Jeroen Krabbé zeer deskundig uitleg gaf en je door de tentoonstelling leidde. Wij hebben erg genoten. Het 

sluitstuk was de zaal met de „Nachtwacht". In dezelfde zaal, recht tegenover de nachtwacht, is een ander groot 

schilderij te zien van „dezelfde notabelen". Een mooi schilderij, maar het valt in het niet als je je omdraait en dan 

de fantastisch mooie Nachtwacht ziet. 

223. 7 oktober 2006 Sportief „Boerengolfen” in Maarsbergen bij partyboerderij „De Weistaar”. Zij hebben daar een klein museum annex 

kaasboerderij en wij werden voorgelicht over het maken van boerenkaas. Na de lunch begon het boerengolf. De 

golfclub bestond uit een kleine klomp voorzien van een soort bezemsteel en daar kan je behoorlijk hard mee 

„meppen”. Het waaide behoorlijk hard en het was erg leuk de kleine voetbal/volleybal te zien afdwalen van de 

„juiste” baan. Mensen waarvan je verwacht dat ze prima kunnen golfen brachten er soms minder van terecht dan 

volstrekte „outsiders”. Het „putten” vormde vaak een groot probleem wegens de opstaande rand van de „hole” 

waar je overheen moest zien te komen. Wij hebben erg gelachen en genoten. Hierna hebben wij nog gezamenlijk 

thee/koffie/wijn/bier gedronken en gingen wij weer geheel voldaan naar huis.

222. 22 april 2006 Bezoek aan de in aanbouw zijnde Hoge Snelheids Lijn (HSL) bij het Informatiecentrum bij Leiderdorp. Wij kregen 

zeer uitgebreid uitleg over de aanleg van de HSL Zuid en ook over het doel ervan. Een prachtige film is vertoond 

over het boren en aanleggen van de lange tunnel met een diameter van bijna 15 meter die soms tot 30 meter 

onder de grond ligt en maar liefst 7 kilometer lang is. Aansluitend zijn wij gereden naar het kleine plaatsje 

Woubrugge om een bezoek te brengen aan de Aspergehof Noordam. Buiten was het onaangenaam koud, maar in 

de kassen met de aspergeplanten was het aangenaam. Wij mochten zelf een aantal asperges steken en dat was 

minder gemakkelijk dan het zo op het eerste gezicht leek. Na de rondleiding konden wij uitgebreid borrelen tegen 

zeer aangename prijzen. Toen was het grote ogenblik aangebroken, het diner geheel in het teken van asperges. 

Wij hebben genoten!

221. 4 maart 2006 Kijk- en Luistermuseum te Bennekom. Een heel leuk museum en heel leuk programma. Ontvangst met koffie en 

gebak in de koffiekamer, waarna wij vrij konden rondkijken naar oude kleding en oude voorwerpen van 

belastingplaatjes tot een schoolklas. Ook veel manufacturen-zaken prachtig uitgestald. Hierna de demonstratie 

van de vele speeldozen van klein en eenvoudig tot zeer groot en complex. Prachtig geluid en zelfs een heuse 

platenwisselaar. 

220. 21 januari 2006 Nieuwjaarsbijeenkomst in „Chalet Waterloo”. Opnieuw deze locatie in stijl. Ontvangst met Kir Royal en gezellig 

bijpraten en borrelen in de Waterloo-zaal, waarbij wij op ons zelf en ongestoord konden converseren. Hierna een 

mooi persoonlijk geserveerd driegangen menu in dezelfde aansluitende ruimte. Het was zeer geanimeerd.

219. 19 november 2005 Bezoek aan het nieuwe „Nederlands Spoorwegmuseum" in Utrecht. Ontvangst in het Maliebaanstation met koffie 

en gebak. Hierna met gidsen rondgeleid door het museum. Aansluitend lunch in het restaurant van het 

Spoorwegmuseum. De rest van de middag op eigen gelegenheid het museum verder verkennen. Afsluitend diner 

in restaurant „De Goedheyd"

218. 8 oktober 2005 Bezoek aan  Hindeloopen en „Het Eerste Friese Schaatsmuseum". Ontvangst in Restaurant "Het Kalkoentje" met 

een lunch. Hierna uitgebreide rondleiding door Hindeloopen. Afsluiting met bowlen, borrelen en diner in de „Sailors 

Inn" bij de haven.

217. 24 september 2005 Voetbalwedstrijd ergens in Nederland tegen cricket- en voetbalclub. Voorkeur westelijke club. Deze wedstrijd kon 

geen doorgang vinden omdat de voetballers op deze dag competitieverplichtingen hadden.

216. 16 april 2005 Fietstocht door de bloembollenvelden bij Lisse en bezoek aan „Panorama Tulip Land". Ontvangst in Golden Tulip 

Hotel „De Nachtegaal” met koffie en gebak. Hierna fietsen ophalen en de 25 km lange tocht maken met het 

tussentijds bezoek aan „Panorama Tulip Land”. Helaas veel wind en wat regen. Na terugkomst borrelen en een 

heerlijk diner ter afsluiting van het seizoen 2004-2005 in „De Nachtegaal”.

215. 5 maart 2005 Bezoek aan Delta-Expo „Neeltje Jans". Op 17-04-1982 ook bezocht, doch er is een grote brand geweest en alles is 

opnieuw opgebouwd. Slecht weer tijdens de heenreis, doch het klaarde helemaal op. Ontvangst in „Delta Expo” 

met koffie, waarna de lunch. 's Middags uitgebreide rondleiding door de tentoonstelling en genieten van twee 

mooie films over de bouw van de Deltawerken. Ook buiten bij schuif 1 uitgebreide uitleg. Jammer dat veel mensen 

door het slechte weer afhaakten.

214. 22 januari 2005 Nieuwjaarsbijeenkomst in „Chalet Waterloo”. Opnieuw deze locatie in stijl. Ontvangst met Kir Royal en gezellig 

bijpraten en borrelen in de Waterloo-zaal, waarbij wij op ons zelf en ongestoord konden converseren. Hierna een 

mooi persoonlijk geserveerd driegangen menu met wild, in stijl met het seizoen in een aansluitende ruimte. 

213. 13 november 2004 Bezoek aan „Den Hartogh Ford Museum” in Hillegom. Ontvangst in de „Binnentuin” van het museum temidden van 

prachtige oude Fordjes. Prima rondleiding door het Museum met twee gidsen door het meest complete Ford-

museum ter wereld. Er staan 208 rijdende Ford's tentoongesteld. Ze zijn fantastisch mooi en in perfecte 

technische staat. Na afloop diner in „Patricks Restaurant” in Bennebroek.

212. 25 september 2004 De organisatie van de hockeywedstrijd bij VVV in Amsterdam verliep goed tot twee weken voor de wedstrijd. 

Relatief veel SGS'ers hadden ingeschreven, doch VVV'ers toonden er weinig belangstelling voor te hebben om 

tegen SGS te spelen. Toch was de organisatie ook daar een jaar eerder al opgestart. Een bittere teleurstelling.
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211. 24 april 2004 Bezoek aan het „Biesboschmuseum” en de Biesbosch. De laatste activiteit van het winterseizoen 2003-2004 in De 

Biesbosch was weer een groot succes. Wij genoten van het nieuwe Biesbosch Museum en konden na een kleine 

wandeling plaats nemen in de fluisterboot van het Museum. De boottocht door De Biesbosch duurde ruim twee en 

een half uur en iedereen genoot van de prachtige natuur. Na afloop van de tocht borrelen en dineren in Restaurant 

„De Brabantse Biesbosch”. Tijdens het diner bedankte SGS-voorzitter Duco Ohm de commissie voor het goede 

werk van het afgesloten seizoen. Tevens werden Theo Burki en zijn echtgenote Blanche in het zonnetje gezet. Na 

zich vele jaren te hebben ingezet trad Theo uit de commissie. Roelof Kruijshoop prees zijn creativiteit en de 

accuratesse, zoals o.a. getoond bij het uitzetten van de diverse fietstochten. Ook de albums van de 

winterevenementen zien er altijd perfect uit. Theo wordt opgevolgd door Anton Distelbrink en Dirk Coster zal de 

albums van de komende seizoenen gaan maken.

210. 13 maart 2004 Constellation arrangement van het nieuwe „Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome" te Lelystad. Een 

uitgebreide rondleiding langs de hoogtepunten van honderd boeiende luchtvaartjaren. Veel vliegtuigen staan 

opgesteld in het expositiegebouw. De replica van het oude Stationsgebouw gemaakt aan de hand van foto's van 

Schiphol uit 1928 was prachtig. In de hangaars uit de tweede Wereldoorlog was de beroemde DC2 (Uiver) te zien. 

In de pauze genoten wij van een lekkere „broodjes" lunch. Deze dag was extra leuk omdat er tegelijkertijd een 

grote promotiedag werd gehouden met „flight-simulators". Na de rondleiding kon iedereen op eigen gelegenheid de 

diverse hoogtepunten uit het museum bekijken.

209. 17 januari 2004 Nieuwjaarsbijeenkomst in „Chalet Waterloo”. Een zeer geschikte locatie met stijl. Ontvangst met Kir Royal en 

gezellig bijpraten en borrelen in de Waterloo-zaal, waarbij wij op ons zelf en ongestoord konden converseren. 

Hierna een mooi persoonlijk geserveerd driegangen menu met wild, in stijl met het seizoen in een aansluitende 

ruimte. Keurige bediening en een prima sfeer. Een aanrader voor meerere jaren in een locatie, die prachtig 

centraal is gelegen.

208. 15 november 2003 Bezoek aan het „Louis Couperus Museum” in Den Haag, gevolgd door een wandeling langs een aantal van de 

huizen, waar Louis Couperus heeft gewoond. Ontvangst en diner in het „Carlton Ambassador Hotel”. Gidsen van 

„Het Louis Couperus Genootschap”, die zeer boeiend hebben verteld en een uitstekende rondleiding verzorgden. 

Het museum zelf was erg klein doch interessant.

207. 4 oktober 2003 Klootschieten in Twente, waarbij de start was in „Schnitzelhuis Kakelbont” in Tilligte. Het klootschieten werd 

begeleid door een „professional” van de plaatselijke klootschietvereniging. Wij schoten op een schitterende baan 

langs de Dinkel en na afloop werd een drankje aangeboden. 's Avonds heerlijk dineren in het schnitzelhuis.

206. 20 september 2003 Opnieuw een poging om een landelijke hockeywedstrijd te organiseren.Dit maal bij de Cricketers/hockeyers van 

Bloemendaal. Opnieuw sloeg het noodlot toe en werden wij erg laat geconfronteerd met een vervelende afzegging, 

nu van de kant van de hockeyclub Bloemendaal. Snel is getracht als alternatief de wedstrijd te laten spelen bij 

VVV Amsterdam, doch de tijd bleek te kort om daar een gedegen organisatie te realiseren.

205. 12 april 2003 Gecombineerde fiets- en boottocht Millingen-Kleve. Startpunt was „Hotel Restaurant Millings Centrum” in Millingen 

en de fietstocht voerde door de Gelderse Poort naar het Duitse plaatsje Kleve. Na deze zogenaamde Dijkenroute 

bezichtiging van „Haus Koekkoek” met veel prachtige landschapsschilderijen. De terugtocht hebben wij gemaakt 

met rondvaartboot „De Duffelt”. De 1,5 uur durende tocht ging o.a. door een sluis en was heerlijk ontspannen en 

interessant. Hierna afsluitend diner in „Millings Centrum”. 

204. 8 maart 2003 Bezoek aan het „Cruquius Museum” in de Haarlemmermeer. Ontvangst in het „Theehuis” met een lekkere lunch. 

Hierna uitgebreid bezoek onder leiding van gidsen aan het museum. Zeer interessant en imposant. Alles 

fantastisch gerestaureerd. Hierna per auto naar Spaarnewoude woor een wandeling rondom „Spaarnwoude 

Resort” alwaar hierna binnen genoten werd van een klaargemaakte barbecue.

203. 18 januari 2003 Nieuwjaarsbijeenkomst bij restaurant „De Bisschop” in Wijk bij Duurstede. Leuke ontvangst in oud gerestaureerd 

pand. Wij genoten van de „Woktafel” van Willem Baaij. Jammer was het dat er weinig zitruimte was mede als 

gevolg van de komst van vrij veel leden, die zich niet tevoren hadden opgegeven.

202. 16 november 2002 Stadswandeling Breda met bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie. Ontvangst bij „Dickens & Jones” met 

koffie en gebak. Leuke engelse sfeer met diverse cricketattributen. Hierna bezoek aan de „Grote Kerk”, de 

„Begijnhof” en de „KMA”.Veel belangstelling en Frans Houben voelde zich weer eventjes jong. Prima organisatie 

door de VVV Breda. Na afloop borrelen en dineren bij „Grand Café Galerie Dante”.

201. 5 oktober 2002 Bezoek aan de „Floriade 2002”. Vrij veel SGS’ers bleken de Floriade al eerder te hebben bezocht en de 

weersvoorspelling was ronduit slecht. Ontvangst in „Great Taste” met koffie en gebak. Hierna op eigen 

gelegenheid bezichtiging van deze unieke tentoonstelling, die maar eens per tien jaar wordt gehouden. Zeer de 

moeite waard en het weer viel erg mee. Prachtige orchideeën-tentoonstelling en ’s middags leuk opgeluisterd met 

grote politieorkesten. Na afloop borrelen in „Floriade Festival”. Het diner gehouden in wegrestaurant „Restotruck”, 

waar wij met veel plezier en lekker hebben kunnen dineren.

200. 21 september 2002 Hockeywedstrijd tegen de veteranen van Qui Vive te Uithoorn. Deze wedstrijd werd op de dag zelf ’s ochtends 

afgezegd wegens miscommunicatie binnen Qui Vive. Zeer teleurstellend

199. 12 april 2002 Speciaal evenement in "Burgers Dierenpark" te Arnhem. Entree middels vouchers, ontvangst in "Bush Restaurant" 

met koffie en taart. Hierna uitgebreide rondleiding onder leiding van IVN-gidsen door "Burgers Bush" eindigend in 

"Burgers Ocean", waarwij onder het genot van een glaasje champagne/limonade konden genieten van het 

adembenemende schouwspel in het immens grote aquarium. Hierna soepbuffet in het Bush Restaurant, 

avontuurlijk door Burgers Desert naar het dorpje, waar wij steak/vis konden grillen. Afsluiting met een aangekleed 

ijsje en koffie. Entree middels vouchers, ontvangst in „Bush Restaurant” met koffie en taart. Hierna uitgebreide 

rondleiding onder leiding van IVN-gidsen door „Burgers Bush” eindigend in „Burgers Ocean”, waarwij onder het 

genot van een glaasje champagne/limonade konden genieten van het adembenemende schouwspel in het 

immens grote aquarium. Hierna soepbuffet in het Bush Restaurant, avontuurlijk door Burgers Desert naar het 

dorpje, waar wij steak/vis konden grillen. Afsluiting met een aangekleed ijsje en koffie.
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198. 16 maart 2002 Bezoek aan „Paleis Het Loo”, alwaar het super druk was wegens de speciale tentoonstelling „Ja, Ik wil. Koninklijke 

Huwelijken 1791-2002” met de trouwjurk van de nieuwe Prinses Máxima en veel aandacht voor haar huwelijk met 

Prins Willem Alexander. Ook de Gouden Koets ontbrak niet. Tevoren kaartjes gekocht en uitgedeeld op de 

parkeerplaats, zodat 1½ uur wachten werd voorkomen. Een prima ontvangst in de Balzaal en aansluitend een 

uitgebreide rondleiding door het prachtige paleis. Hierna borrelen en dineren in „Indonesisch 

Specialiteitenrestaurant Mutiara” te Apeldoorn.

197. 19 januari 2002 Nieuwjaarsbijeenkomst in „De Zoelense Brug”. De ambiance was er opnieuw uitstekend. Wij hadden „De Deel” 

voor ons zelf. Om 17 uur begon het aperitief en om half zeven het koud- en warm buffet samengesteld door 

gastheer Jan Key. Een zeer geslaagde bijeenkomst. De eerste bijeenkomst waarbij wij afrekenden in de 

gloednieuwe Euro's.

196. 8 december 2001 Bezoek aan Amsterdam. Het Tropenmuseum met een speurtocht langs de zalen. Prima ontvangst met koffie en 

gebak in „Museumrestaurant Ekeko”. 's Middags uitgebreid bezoek aan „Artis”, waar wij het voeren van de wilde 

dieren bijwoonden. Vervolgens per tram naar „Mirabelle” voor de borrel en het diner. De laatste bijeenkomst met 

de vertrouwde guldens.

195. 6 oktober 2001 Dagje West Friesland. Ontvangst in „Restaurant Stadscafé Water Music” in Enkhuizen Boottocht Enkhuizen – 

Medemblik bij mooi weer. Scheepslunch aan boord. Hierna met de „Stoomtram” naar Hoorn. Een leuke tocht door 

het prachtige landschap. In Hoorn bezichtiging seinhuis en werkplaats. Hierna per NS-trein terug naar Medemblik, 

alwaar wij heerlijk borrleden en aansluitend dineerden in „Water Music”.

194. 22 september 2001 Hockeywedstrijd opnieuw tegen de veteranen van de Baarnse MHV. Organisator bij Baarn was Rob Balk. Het is 

goed toeven bij Baarn en Baarn heeft een stel goede veteranen, die snel op elkaar ingespeeld zijn. SGS speelde 

veel beter dan vorige keer en het ging prachtig gelijk tegen elkaar op. Toch wist Baarn het eerst te scoren. 

Raimond v.d. Berg maakte snel gelijk en zo gingen wij de rust in. Ook de tweede helft liet vlot spel zien dat zich 

continu verplaatste tussen de twee doelen. Het aantal toeschouwers stijgt elk jaar, waardoor de aanmoedigingen 

luider klinken. Vlak voor het eind van de wedstrijd lieten wij enige Baarn-spelers onvoldoende gedekt, waardoor 

deze wisten te scoren. Helaas verloren met 2-1. De borrel in het clubhuis was erg gezellig en de chinese maaltijd 

voortreffelijk.

193. 21 april 2001 Fietsen van de „Ald Faers Erf Route” in de omgeving van Bolsward in Friesland. Het wel of niet doorgaan was 

spannend in relatie tot de epidemie van mond- en klauwzeer. Start in „Hotel De Wijnberg” met koffie en gebak. 

Fietsen gehuurd bij „Molenmaker Tweewielers”. Lunchpakket mee en vervolgens naar de grutterswinkel annex 

dorpsschool in Exmorra. Zeer interessant in in oorspronkelijke stijl. Hierna weer op de fiets naar Allingawier waar 

we een kleine twee uur zullen genieten van „De Izeren Ko”, een uiteenzetting over ûleborden, het Woord- en 

Beeldkerkje, de smederij, de stropershut, het brandweerhok en „Age’s Hûske”. Alles erg leuk. Aan het eind van de 

middag borrelen in „Hotel de Wijnberg” gevolgd door een heerlijk diner. Een prima afsluiting van het seizoen van 

de winterevenementen van SGS.

192. 10 maart 2001 Tocht door Noord Brabant. Start bij Champignonkwekerij „De Witte” in Bavel. Een zeer interessante film over 

champignons gevolgd door een rondleiding door de voormalige kwekerij.  Een leuk bakje champignons voor 

iedereen om mee naar huis te nemen. Tussen de middag een lekkere lunch in „De Harmonie” te Ulvenhout. ’s 

Middags een bustocht door de grensstreek van Nederland en België. In Baarle Nassau (B) gestopt voor een 

uitgebreid bezoek aan het indrukwekkende „Kathedrale Kaarsenmuseum Baarle-Hertog-Nassau”. Bezichtiging van 

adembenemend mooie kaarsen, die samen de collectie vormen van Frits Spies. Hierna terug naar „De Harmonie” 

voor de borrel en een heerlijk diner.

191. 20 januari 2001 Nieuwjaarsbijeenkomst in Zoelen in de Neder Betuwe. Theo Burki heeft een leuke locatie gevonden: „De Zoelense 

Brug”. Wij hadden „De Deel” voor ons zelf. Om 17 uur begon het aperitief en om half zeven het koud- en warm 

buffet samengesteld door gastheer Jan Key. Een zeer geslaagde bijeenkomst.

190. 18 november 2000 Bezoek aan de „Amsterdam ArenA” en het „Nederlands Scheepvaartmuseum”. Ontvangst met koffie en 

appelgebak in „Soccer World”, waarna een uitgebreide rondleiding met groepsfoto en audio-visuele show. De 23e  

grasmat was net gelegd en zag er treurig uit. Een indrukwekkend stadion, waar de zaken verder prima 

georganiseerd zijn. Hierna per Metro naar het centrum van Amsterdam. Het bezoek aan het „Nederlands 

Scheepvaartmuseum” begon erg traag door problemen bij de organisatie bij de kassa (één open met een grote 

stroom bezoekers; ergernis alom). Hierdoor was de rondleiding erg kort. Verder een zeer interessant museum, 

waar wij toch van genoten hebben. Na afloop borrelen en chinees diner in het drijvende „Sea Palace Amsterdam”. 

De vegetarische maaltijd was slecht, de rest prima.

189. 7 oktober 2000 Klootschieten in Vorden. Ontvangst met koffie en krentenwegge in „Hotel Bakker”. Het was prima weer, maar wel 

koud. Halverwege het circuit een stop, waarin het lunchpakket en warme koffie werden genuttigd. De begeleiding 

van Johan Pardijs was strak en perfect. ’s Avonds een prima diner in „Hotel Bakker”.

188. 23 september 2000 Hockeywedstrijd tegen de veteranen van de Baarnse MHV. Oorspronkelijk zouden wij te gast zijn in Alkmaar, maar 

dat ging op het laatste moment fout omdat er van die zijde meer belangstelling bestond voor het winnen van de 

competitiewedstrijd de zondag er na. Organisator bij Baarn was Rob Bakker. Wij wenden voortreffelijk ontvangen 

en de sfeer was prima. Na afloop chinese maaltijd in het clubhuis. Het SGS-elftal was verzwakt door een paar 

onverwachte afzeggingen. SGS verloor met 3-0. Geflatteerd, omdat wij in de tweede helft vaak goede kansen 

kregen. De achterstand liepen wij op in het eerste kwartier.

187. 14 april 2000 Sportieve dag met fietstocht in de buurt van Diever. Ontvangst in Café „Brinkzicht” met koffie en gebak. Hierna met 

lunchpakket op de gehuurde fiets of lekker wandelen. Na de fiets- c.q. wandeltocht theedrinken en borrelen. 

Afsluiting met lekker diner bij Brinkzicht.

186. 4 maart 2000 Bezoek aan „Museum Naturalis” in Leiden, waar je echt niet uitgekeken raakt. Zeer interessant. Het weer was erg 

guur en koud, dus een wandeling zat er niet in. Een speurtocht naar antwoorden op een tiental vragen maakte het 

extra interessant. Aan het eind van de middag borrelen, prijsuitreiking en dineren in „Restaurant Einstein” dat 

geheel de sfeer van haar naam draagt.
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185. 15 januari 2000 Nieuwjaarsbijeenkomst in „Hotel Restaurant Belvédère” te Schoonhoven, de Hotelkampioen 2000 van de ANWB. 

Ontvangst met borrelen en Kegelen in de ruimte van de rustieke kegelbaan, die geen automatisering kent. Prima 

sfeer. Uitstekend en geanimeerd diner in het restaurant.

184. 20 november 1999 Prachtige dag in Den Haag. Ontvangst in het beroemde „After Sportscafé The Scorer”. ’s Middags bezoeken aan 

„Panorama Mesdag” en het „PTT Museum”. Afsluiting met thee, borrelen en een heerlijk diner in „The Scorer”.

183. 14 oktober 1999 Bezoek aan de Koninklijke Marine in Den Helder. Ondanks ons verzoek was het niet te „regelen” dat wij op onze 

traditionele zaterdag de basis konden bezichtigen, zodat de donderdag moest worden gekozen met als gevolg een 

aantal afvallers. Wij werden voortreffelijk ontvangen in het ontspanningscentrum van de marinebasis, de „ Witte 

Raaf”, waar een dia- en videopresentatie werden vertoond over de taken en middelen der Koninklijke Marine. 

Hierna lekker „Chinezen”  en ’s middags een rondvaart door de Marinehaven en een bezoek aan het 

Marinemuseum met de onderzeeboot „Tonijn”.

182. 18 september 1999 Hockey S.G.S. – SCHC-Veteranen te Bilthoven. Wij wonnen deze wedstrijd opnieuw met 3-2. Als contactpersoon 

trad op Jaap Liezenberg. Rob Wassenberg was grote cluborganisator. Na de wedstrijd een prima Chinees-

Indische maaltijd in het clubhuis.

181. 24 april 1999 Sportieve dag te Ede, waar wij ontvangen werden op de Edese Golfclub. Een mooie wandeltocht en een prachtige 

fietstocht waren uitgezet in het gebied „Planken Wambuis”..Er werd een golfclinic georganiseerd en een 

golfwedstrijd. De geplande crickettraining ging niet door door gebrek aan inschrijvers. De fietsen werden opnieuw 

gehuurd van Bleumink uit Vorden. Na de inspannende activiteiten douchen en genieten van de borrel, gevolgd 

door het afsluitende diner. Op gepaste wijze werd aandacht besteed aan het overlijden van voorzitter Karel 

Creutzberg.

180. 6 maart 1999 Bezoek aan „De Kleine Aarde” te Boxtel, een bezoekers- en educatiecentrum voor een leefbare wereld. Een 

videopresentatie en een uitgebreide presentatie door een van de medewerkers over het omgaan met ons milieu 

gevolgd door een boeiende excursie over het terrein. Veel aandacht wordt besteed aan ecologische voeding. De 

lunch bestond uit soep en brood met beleg, waarbij alles op een ecologische wijze was bereid. Wel enigszins 

apart, maar wel lekker! Na de excursie theedrinken in het bezoekerscentrum, waar diverse deelnemers boekjes, 

kruiden, enz. kochten. Jammer dat het regende en dat het guur was!

179. 16 januari 1999 Nieuwjaarsbijeenkomst in „Hotel Restaurant Belvédère” te Schoonhoven. Ontvangst met borrelen en Kegelen in de 

ruimte van de rustieke kegelbaan, die geen automatisering kent. Prima sfeer. Uitstekend diner in de „Opkamer” . 

Achteraf gezien was dit helaas de laatste activiteit die onze voorzitter, Karel Creutzberg, heeft kunnen bijwonen. 

178. 14 november 1998 Bezoek aan de aardewerkfabriek „De Koninklijke Porceleyne Fles”. Zeer ineteressant door de vele borden, in 

kleine series vervaardigd voor speciale gelegenheden. Hierna lunch in „De Nonnerie” in het centrum van Delft. ’s 

Middags een leuke Stadswandeling onder leiding van gidsen van de VVV. Er zijn opvallend veel „hofjes” in Delft. ’s 

Avonds voor belangstellenden een heerlijk diner in „Restaurant Trias”.

177. 10 oktober 1998 Klootschieten in Gorssel. Ontvangst bij Restaurant „De Zessprong”. Helaas slecht weer. De restaurant-eigenaar 

bracht parapluis. Na het leuke klootschieten een bezoek aan de Touwslagerij annex museum aan de 

Veldhofstraat. Dit was een zeer interessante bezienswaardigheid. Hierna een bezoek aan de hiernaast gelegen 

Mosterdfabriek. Iedereen kocht wel een potje mosterd! ’s Avonds dineren in „De Gulden Gorsselaer”.

176. 26 september 1998 Hockey S.G.S. – SCHC-Veteranen te Bilthoven. De wedstrijd krijgt steeds meer bekendheid en was zeer vroeg 

aangekondigd, zodat er ruim voldoende spelers beschikbaar waren. Er waren zelfs SGS’ers als toeschouwer 

aanwezig. Wij wonnen deze wedstrijd met 3-2. Als contactpersoon trad op Elbert van Esveld. Rob Wassenberg 

was grote cluborganisator. Na de wedstrijd een prima Chinees-Indische maaltijd in het clubhuis.

175. 4 april 1998 Fietstocht Dieren (Bronkhorst) in het IJssellandschap ten zuiden van Zutphen. Verzamelen en koffiedrinken in „Het 

wapen van Bronkhorst”, waarna met lunchpakket op weg. Fietsen bijgehuurd bij de Firma Eskes in Steenderen en 

bij Bleumink Tweewielers uit Vorden. Soms wat regen en een straffe wind maakte het voor de ouderen onder ons 

moeilijk om bij te blijven. Onderweg een leuke palingrokerij. Later op de middag op eigen gelegenheid Bronkhorst, 

het kleinste stadje van Nederland, verkend met het piepkleine „Dickens Museum” en de kaasboerderij. ’s Avonds 

borrelen en diner in „Het Wapen van Bronckhorst”.

174. 6 maart 1998 Stadswandeling Haarlem. Ontvangst in „Grand Café Doria”, gevolgd door een stadswandeling door de vele hofjes. 

Veel leuke verhalen gehoord over het ontstaan van deze hofjes en over hun bewoners. Ook een deel van de 

binnenstad bekeken. Lunch in Hotel Café Restaurant „Carillion”. Hierna rondvaart door de grachten van Haarlem 

en over het Spaarne met Woltheus Cruises. Borrel en napraten in het gezellige „Het Proeflokaal”, gevolgd door 

een heerlijk diner in Restaurant „Peter Cuyper”.

173. 17 januari 1998 Nieuwjaarsbijeenkomst in Bistro-Restaurant „Bonaparte” te Austerlitz, met als gastheer de heer van Donselaar. 

Vooraf kon worden gewandeld in de boswachterij. Na de borrel hebben wij opnieuw genoten van het steengrillen.

172. 15 november 1997 Bezoek aan Arnhem. Verzamelen in het restaurant van de Eusebiuskerk. Na een uitgebreide rondleiding volgt een 

bestijging per luxe panoramalift van de grote toren. Onderweg al een fantastisch uitzicht en zeer indrukwekkend! 

Vervolgens een bezoek gebracht aan het „Nederlands Wijnmuseum”. Het was net te veel commercieel en net te 

weinig museum. Echter wel een leuk bezoek dat werd gevolgd door gezamenlijk wijnproeven. ’s Avonds diner in  

restaurant „De Westerbouwing”.

171. 11 oktober 1997 Uitgebreid bezoek aan zilverstad Schoonhoven. Eerst een rondleiding in het „Nederlands Goud-, Zilver en 

Klokkenmuseum” waar een grote collectie historische klokken en zilveren voorwerpen worden getoond. Lunch in 

Restaurant „De Overkant”. Onder leiding van twee VVV-gidsen een prachtige wandeling door het historische 

centrum van Schoonhoven. Hierna een bezoek aan het „Edelambachtshuis”, waar een prachtige collectie oud-

Schoonhovens zilverwerk kon worden bewonderd. ‘s Avonds diner in „Hotel Belvédère”. 

170. 27 september 1997 Hockey S.G.S. - Hudito-Veteranen in Delft. De wedstrijd krijgt wat meer bekendheid en was zeer vroeg 

aangekondigd, zodat er ruim voldoende spelers beschikbaar waren. Wij wonnen deze wedstrijd met 4-3.
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169. 12 april 1997 Uitgebreid bezoek aan de nieuwe „Stormvloedkering” in de Nieuwe Waterweg en aan het 

„Kustverdedigingsmuseum Fort aan den Hoek van Holland”. In het „Keringhuis” ontvangst met heerlijk koffie met 

gebak. Hierna deskundige uitleg over de bouw en de werking van deze gloednieuwe stormvloedkering. Een 

heerlijke lunch bij „Restaurant Bos en Duin”, waarna even tijd voor een korte wandeling door de duinen. Gevolgd 

door een zeer interessante rondleiding door het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum „Fort aan den Hoek 

van Holland”. Een echt pantserfort aan de Nieuwe Waterweg. Dit fort was in de 2e Wereldoorlog bezet door de 

Duitsers. Veel mooie displays gaven aan hoe het ongeveer gegaan is in die tijd. Deze dag werd afgesloten met 

een diner in het nabijgelegen „Jagershuis”.

168. 22 maart 1997 Een leuke bridgedrive in Schiedam met als gastheer Cees van Lingen bij „Excelsior '20”. Na enige problemen met 

de organisatie nam Cees van Lingen deze over en met groot succes. De ontvangst bij Excelsior was voortreffelijk 

en de bridgedrive zeer geslaagd. Wel was het jammer dat er vlak voor de drive veel afzeggingen waren. Hulde 

voor Cees. Hij werd uitgebreid in het zonnetje gezet door Karel Creutzberg.

167. 8 maart 1997 Fantastische dag in het „Noorder Dierenpark” te Emmen. Ontvangst in „'t Paviljoen”, gevolgd door meerdere 

rondleidingen langs de grote en wilde dieren. Ook de befaamde vlindertuin bezocht. Deze leuke dag werd besloten 

met theedrinken in de dierentuin.

166. 18 januari 1997 Nieuwjaarsbijeenkomst in Bistro-Restaurant „Bonaparte” in Austerlitz, met als gastheer de heer van Donselaar. 

Vooraf kon worden gewandeld in de boswachterij. Wij hadden als eregast Wim Beekhuizen, die zijn piano-carriere 

had afgesloten. 's Avonds hebben wij heerlijk genoten van het steengrillen. De vervanger van Wim Beekhuizen 

speelde op een keyboard. Wel aardig doch vaak te hard, hetgeen de gesprekken enigszins verstoorde. Voor de 

rest zeer geslaagd.

165. 16 november 1996 Een prachtige dag in Enkhuizen, vrijwel geheel georganiseerd door Fransje Jongert van het „Enkhuizer Almanak 

Museum”. Ontvangst in „De Admiraal”, gevolgd door een erg leuke wandeling met mooi weer door de 

Zuiderzeestad Enkhuizen. Lunchen in „Die Poort van Cleve” en hierna leuk naar het „Flessenscheepjes Museum”. 

Een prachtige collectie zeemanshandwerk konden wij bewonderen in een leuke maritieme omgeving. Het 

hoogtepunt van de dag was het bezoek aan het „Enkhuizer Almanak Museum”. De sfeer wasoptimaal tijdens de 

uitleg in het Museum. Velen kochten de echte Enkhuizer Almanak. 's Avonds heelijk diner in „Die Drie Haringhe” in 

de vorm van een vissymfonie.

164. 5 oktober 1996 Bezoek aan Hattem. Ontvangst in het Bakkerijmuseum „Het Warme Land” met een heerlijke grote krakeling en 

lekkere koffie, gevolgd door een causerie over dit museum. Hierna bezichtiging op eigen gelegenheid. Hierna een 

Vestingwandeling onder leiding van een VVV-gids. Deze geslaagde dag werd besloten met een gezellig en 

kwalitatief hoogstaand diner in de „Ridderhof”.

163. 14 september 1996 Hockey S.G.S. - Hudito-Veteranen in Delft. Na afloop borrelen en heerlijke rijsttafel in het clubhuis met als 

gastheer Gerrit meijer geholpen door Henry Plaat. Dit keer meer tegenspel van SGS en een echte wedstrijd. De 

wedstrijd werd  wel verloren. 

162. 13 april 1996 Bezoek „Muiderslot” en „Fort Pampus”. Ontvangst in Muiden in Café „Ome Ko”. Het bezoek aan het „Muiderslot” is 

verrassend interessant. Veel spreekwoorden en gezegden werden ons uitgelegd door een tweetal vrouwelijke 

humoristische gidsen. Hierna per boot naar de vestingwerken „Pampus”. Op een leuke boot werden wij vriendelijk 

doch verrassend ontvangen met Muidense Kruidenbitter, welke achteraf bestemd bleek te zijn voor een groep van 

Siemens. Hierna met de goede pont naar het „Fort Pampus”. De „Stichting Pampus” beheert het fort en heeft al 

veel puin geruimd, doch kan nog jaren voort. Een zeer interessant bezoek. De dag en het seizoen wordt besloten 

met een heerlijk diner in de „Heerenkamer van het Eethuis-Café Graaf Floris”.

161. 2 maart 1996 Een drukke dag in Lelystad. Om 10.30 uur ontvangst in het „Nederlands Sportmuseum”, waar wij uitgereid uitleg 

krijgen. Er is ter gelegenheid van ons bezoek een aparte Cricket-hoek ingericht, waar wij veel mooie oude foto's 

kunnen bewonderen met diverse oud-bekende cricketers. Hierna koffietafel bij „Nieuw Land Poldermuseum” 

gevolgd door een bezoek aan dit museum met gidsen. Om 15.00 uur bezoek aan de nu vrijwel afgebouwde 

„Batavia” en de kiel van „De Seven Provinciën”. Afsluiting met diner in „Flevo Marina Restaurant”.

160. 20 januari 1996 Nieuwjaarsbijeenkomst te Ede in „Herberg de Zuid Ginkel”, voormalig „De Bergerie”. Borrelen gevolgd door diner 

(Pannegiestafel Speciaal). Begeleid met pianomuziek van Wim Beekhuizen. 

159. 18 november 1995 Stadswandeling te Alkmaar. Verzamelen in het „Hof van Sonoy”. Stadswandeling met gidsen. Kaaslunch in het 

„Hof van Sonoy”. Hierna bezoek Nationaal Biermuseum „De Boom”. Na afloop borrelen in het proeflokaal van het 

museum.

158. 7 oktober 1995 Klootschieten in Twente. Verzamelen bij „De Molenberg” in Reutum. Wij spelen op de baan waar de Europese 

Kampioenschappen zullen worden gehouden! Harry Veldscholten van de Klootschietersbond begeleidt ons 

professioneel. Hierna borrelen en heerlijk diner bij „Tante Sien” te Vasse. 

157. 23 september 1995 Hockey S.G.S. - „MOP” Veteranen in Vught. Na afloop borrel en heerlijke rijsttafel in het clubhuis van „MOP”. 

Prima sfeer doch wedstrijd opnieuw verloren.

156. 8 april 1995 Bezoek aan Delden in het prachtige Twente. Ontvangst in „'t Hoogspel” gevolgd door een wandeling door de 

„Tuinen van Twickel” en langs de „Oranjerie” onder leiding van 2 gidsen.  Twentse Koffietafel in „'t Hoogspel”, 

waarna bezoek aan het „Zoutmuseum”, waar wij deskundige uitleg kregen over de zoutwinning en wat er allemaal 

mee samenhangt. Tevens bezoek aan de prachtige Hervormde Kerk uit 1464. 's Avonds diner in „Hotel 't Lansink” 

te Hengelo Ov., waar wij op een feestelijke wijze Willy en Dolly van Nierop hebben bedankt voor hun 22 jaar 

trouwe dienst aan de Contactcommissie. Zij ontvingen een set prachtige glazen, voorzien van een speciaal voor 

hen gegraveerde tekst.

155. 4 maart 1995 Bezichtiging van de Vestingstad Heusden. Ontvangst in „De Gouden Leeuw”. Lunch in de vorm van een 

uitgebreide Brabantse Koffietafel in hetzelfde restaurant. Hierna prachtige stadswandeling onder leiding van 2 VVV-

gidsen. Ter afsluiting borrel in Cafë „Centraal”.

154. 21 januari 1995 Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant „De Bergerie” te Ede. Borrel gevolgd door diner-dansant met pianomuziek 

van Wim Beekhuizen; dit voor de 10-de keer. Wim werd gehuldigd en kreeg een prachtige muziektas.
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153. 19 november 1994 Bezoek aan de nieuwe „Tweede Kamer” te 's-Gravenhage. Ontvangst bij „Hotel Corona” met koffie en appeltaart. 

Hierna naar „Het Binnenhof”. Twee rondleidingen nodig wegens een record aantal inschrijvingen. 77 deelnemers 

kregen een leuke rondleiding door de nieuwe zalen met deskundige uitleg van gidsen. Hierna per auto naar 

restaurant „Westerbroekpark” in Scheveningen voor een lunch. Voor die wandelen leuk vonden ging de 

wandeltocht door het grote „Westerbroekpark” met het Rosarium.

152. 1 oktober 1994 Fietstocht „Acht-kastelen-Route”. Start te Vorden in „Hotel Bakker”. De fietsen worden gebracht door „Bleumink”. 

Om 15.30 uur een thee-stop bij boerderij „Het Schimmel”, waar wij heerlijke sandwiches kregen. Hierna terug naar 

„Hotel Bakker” voor de borrel en een afsluitend diner.

151. 24 september 1994 Hockey S.G.S. - „MOP” Veteranen in Vught. Na afloop borrel en rijsttafel in clubhuis van MOP. Een sterke 

tegenstander, doch goed tegenspel geboden.

150. 16 april 1994 Fietstocht door de „Millingerwaard”, die een deel is van „De Gelderse Poort”. Verzamelen in Cafë-Restaurant  „De 

Rosmolen” te Leuth. Per Fiets naar Kekerdom met bezoek aan het „Informatiecentrum Millingerwaard”. Lunch in 

het „Wapen van Kekerdom”  Na de lunch een wandeling onder leiding van IVN-gidsen door het natuurgebied van 

de Millingerwaard. Hierna per fiets terug naar Leuth voor een lekkere kop leut. 's Avonds afsluiting van het 

winterseizoen met een diner in restaurant „Het Witte Huis” te Lent. 

149. 12 maart 1994 Stadswandeling Middelharnis. Ontvangst in „De Parel van de Delta” en wandeling onder leiding van twee VVV-

gidsen.  Koffietafel  bij „De Parel van de Delta”. Hierna bezoek aan het „Rien Poortvliet-Museum”. Als slot een 

borrel.

148. 15 januari 1994 Nieuwjaarsbijeenkomst in de „Schaapskooi” te Delft. Borrel gevolgd door diner-dansant met pianomuziek van Wim 

Beekhuizen.

147. 13 november 1993 Stadswandeling in Utrecht „aan de hand van Harry van Benthem". Start in Restaurant „Lofen” aan de voet van de 

Dom. Een prachtige dag, waarbij wij prettig werden verrast door een glas goede wijn bij Harry thuis. Tevens 

bezoek aan een prachtige Kunstenaars-werkplaats in de Stadswal.

146. 25 september 1993 Hockey S.G.S. - „Hengelo” Veteranen in Hengelo. Na afloop borrel en rijsttafel in clubhuis van „Hengelo”.

145. 18 september 1993 „Van Dwangburcht tot Veilingklok” onder leiding van VVV-Gidsen. Bezoek aan „Broeker Veiling” in Broek op 

Langedijk, de oudste groente-veiling van Europa. Aansluitend een tocht per rondvaartboot door het „Rijk der 

Duizend Eilanden”. Hierna verkassen naar Medemblik, alwaar koffie-maaltijd in „Het Theehuis”. 's Middags bezoek 

aan het „Bakkerij-Museum”. Helaas was het „Kasteel Radboud” te vroeg gesloten, zodat wij dit niet konden 

bezichtigen. Buiten dit ongemak om een werkelijk schitterende dag.

144. 3 april 1993 Fietstocht door het Twentse. Verzamelen met koffie bij Rest. „Tante Sien” te Vasse. Fietstocht welke wordt 

onderbroken door pauze met lunch (erwtensoep met roggebrood en katenspek). Na afloop fietstocht diner in 

Restaurant „Tante Sien”.

143. 20 februari 1993 Stadswandeling door Amersfoort. Verzamelen met koffie in Rest. „De Eenhoorn”. Lunch in „De Eenhoorn” alwaar 

wij worden opgehaald door gidsen V.V.V. voor wandeling door het oude centrum. Na afloop thee drinken in „De 

Eenhoorn”

142. 16 januari 1993 Nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Restaurant „Nol in 't Bosch” te Wageningen. Borrel gevolgd door diner-dansant 

met pianomuziek van Wim Beekhuizen.

141. 28 november 1992 Bezoek aan archeologisch park „Xanten” in Rheinland circa 50 km in Duitsland vanaf Nijmegen. Verzamelen in „De 

Zeven Heuvelen” te Berg en Dal. In colonne naar Xanten. Na afloop van de bezichtiging uitgebreide thee in het 

„Hotel van Bebber” in het oude centrum.

140. 10 oktober 1992 Wandeling door het Sallandse in de omgeving van Diepenveen onder leiding van Baai Lubbers. Verzamelen met 

koffie in „Het Wapen van Diepenveen”. Na afloop thee drinken in zelfde gelegenheid.

139. 26 september 1992 Hockey S.G.S. - „Hengelo” Veteranen in Hengelo. Na afloop borrel en rijsttafel in clubhuis van „Hengelo”. 

138. 25 april 1992 Fietsdag door de Betuwe o.l.v. Karel Creutzberg. Parcours in vierkant Kesteren-Randwijk-Zetten-Ochten. 

Halverwege eenvoudige lunch in Cafetaria „'t Smulhuis”. Na afloop diner in Restaurant „De Westerbouwing” te 

Doorwerth.

137. 21 maart 1992 Stadswandeling door Hoorn. Verzamelen in Restaurant „De Keizerskroon” met koffie. 

Aansluitend aldaar lichte lunch, waarna rondleiding door Hoorn o.l.v. gidsen VVV. 

Na afloop daarvan thee drinken in Rest. „De Waag”.

136. 22 februari 1992 Bezoek aan „Space Expo” in Noordwijk. Verzamelen in Rest. „De Zwaan” - Katwijk aan Zee met koffie. Aansluitend 

lichte lunch aldaar. Vertrek naar Noordwijk. Vertoning film en vervolgens rondleiding door gids in „Space Expo” 

(bezoekerscentrum van ESTEC - European Space Research and Technology Centre.)

135. 18 januari 1992 Nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Restaurant „Nol in 't Bosch” te Wageningen. Borrel en diner-dansant met 

pianomuziek van Wim Beekhuizen.

134. 30 november 1991 Bezoek aan de jungle „Burger’s Bush” - Arnhem. Verzamelen in het „Bush Restaurant” met koffie. Rondleiding 

door de jungle met gidsen. Lunch in restaurant Dierenpark. Daarna per Safari-trein door het Safari-park. 

Gezamenlijk thee drinken tot slot.

133. 26 oktober 1991 Weekend in Zeeland. Verzamelen in Hotel „Le Beau Rivage” - Middelburg met koffie. Bezichtiging Middelburg o.l.v. 

gidsen VVV. Borrel en diner in Hotel „De Nieuwe Doelen” en logeren in Hotel „Le Beau Rivage”. Volgende dag met 

auto naar Veere voor bekijken van stadje o.l.v. gids, waarna gezamenlijke koffie in Rest. „De Campveerse Toren” 

ter afsluiting weekend.

132. 22 september 1991 Voor het eerst een bijeenkomst op Zondag (noodgedwongen, daar alle Zaterdagen volgeboekt bij rederij). 

Verzamelen in Restaurant „De Rietschans” te Loosdrecht met koffie. Worden daar door boot opgehaald voor drie 

uur durende tocht over de Vecht en stukje over de Loosdrechtse Plassen. Borrel en diner na terugkomst in „De 

Rietschans”.

131. 20 april 1991 Fietsdag in omgeving Ede-Arnhem o.l.v. Karel Creutzberg. Verzamelen met koffie in „Het Planken Wambuis”, 

lunch onderweg in cafetaria „'t Smulhuis” in Otterloo. Thee in „Het Planken Wambuis”, waarna in colonne naar 

Restaurant „Rijzenburg” te Schaersbergen voor borrel en diner ter afsluiting van seizoen '90/'91.
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130. 16 maart 1991 Stadswandeling Zutphen. Verzamelen in Restaurant „Het IJsselpaviljoen” met koffie. Aansluitend een eenvoudige 

lunch aldaar, waarna wandeling door de stad o.l.v. gidsen VVV. Terug in „Het IJsselpavijoen” voor gezamenlijke 

thee. Hierna vertrek naar nabij gelegen Empe voor borrel en eenvoudige hap bij Menno en Marina Westendorp 

Boerma.

129. 23 februari 1991 Ontmoeting in „Hotel Bel Air” - Den Haag met koffie. Bezoek aan „Omniversum” (Space-theater) alwaar vertoning 

van film „Dans of Life” betreffende Indonesië. Vervolgens bezoek aan „Museon” alwaar een tentoon-stelling 

„Rusland in de 18e eeuw” wordt bekeken. Tot slot thee drinken in restaurant van Museon.

128. 19 januari 1991 Nieuwjaarsbijeenkomst in Hotel Restaurant „Nol in 't Bosch” te Wageningen. Borrel en diner-dansant met 

pianomuziek van Wim Beekhuizen.

127. 17 november 1990 Wandeling op landgoed in Tongeren (Veluwe). Ontvangst door Wim en Walda van der Vlugt in hun huis op het 

landgoed. Na de wandeling High Tea in restaurant „ 't Soerel”.

126. 13 oktober 1990 Boottocht vanuit Blokzijl over Beulaker Wijde, Belter Wijde en door natuurreservaat „De Weerribben”. Lunch in Belt-

Schutsloot. Diner in restaurant „De Gouden Engel” in Steenwijk.

125. 22 september 1990 Bezoek aan „Huis Singraven” bij Denekamp, een Museum van de „Stichting Edwina van Heek”, dat de verzameling 

kunstschatten van Jan Willem Frederik Laan herbergt. Tevens wandeling op het omringend landgoed met prachtig 

arboretum. Lunch in nabijgelegen restaurant „De Watermolen”.

124. 21 april 1990 Fietsdag in omgeving van Oosterbeek o.l.v. Karel Creutzberg. Verzamelen met koffie in „Rijnconsult” (kantoor van 

Karel Creutzberg). Lunch onderweg in „Kasteel Doorwerth”. Thee in kantoor van „Rijnconsult”. Bezoek aan 

„Airborne Museum”. Ter afsluiting borrel en diner in Restaurant „Rijzenburg” te Schaersbergen.

123. 17 maart 1990 Stadswandeling door Zwolle. Koffie en lunch in Hotel „Suisse”. Vandaar stadswandeling o.l.v. gidsen VVV. Na 

afloop in „Hotel Suisse” theedrinken.

122. 17 februari 1990 Ontmoeting in Soc. „De Vereniging” met koffie. Bezoek aan Museum „Van Speeldoos tot Pierement” alwaar 

rondleiding. Hierna theedrinken in dit Museum. Vervolgens korte wandeling door binnenstad van Utrecht naar het 

„Spoorwegmuseum”. Ook daar rondleiding door gidsen. Wandelend door de stad weer teug naar Soc. „De 

Vereniging” alwaar afsluiting met borrel.

121. 13 januari 1990 Nieuwjaarsbijeenkomst in restaurant „De Schaapskooi” in de Delftse Hout. Borrel en diner-dansant met 

pianomuziek van Wim Beekhuizen.

120. 25 november 1989 Stadswandeling door Dordrecht. Verzamelen in „Hotel Bellevue-Groothoofdspoort” met koffie. Aansluitend aldaar 

een lunch, waarna wandeling door de stad o.l.v. gidsen VVV. Ter afsluiting theedrinken in „Hotel Bellevue”.

119. 21 oktober 1989 Jubileum-avond (60-jarig bestaan) in Treslong te Hillegom, Borrel, diner, dansen. Goochelaar Ferry Gerats met 

table magic. Combo van Wim Beekhuizen. Zigeunerorkest „Csálogani” o.l.v. Bob Basart.

118. 30 september 1989 Bezoek aan „Kasteeltuinen Arcen” (bij Venlo). Verzamelen in Lindezaal van het Koetshuis voor koffie. Aansluitend 

in Koetshuis de lunch. Rondgang door tuinen o.l.v. gidsen. Hierna bezichtiging van Kasteel met uitleg door 

Mevrouw J. Stoel, archeologe.

117. 23 september 1989 Hockey S.G.S. - „Hengelo” Veteranen in Hengelo. Na afloop borrel en rijsttafel in het clubhuis van HENGELO.

116. 22 april 1989 Fietsdag op terrein van Nationaal Park „De Hoge Veluwe”. Eenvoudige lunch in Restaurant „De Koperen Kop”. Na 

lunch opnieuw fietsen of wel bezoek aan „Kröller Muller Museum”.

115. 18 maart 1989 Stadswandeling door Bergen op Zoom o.l.v. VVV-gidsen, waarin opgenomen bezoek aan „Markiezenhof”. 

Verzamelen met koffie in Hotel „De Draak” op de Grote Markt, Daar ook weer terug voor de thee. Vervolgens per 

auto naar Etten-Leur, alwaar een ontvangst door „Wijnhuis Walraven Sax” voor wijnproeverij met koud buffet.

114. 18 februari 1989 Bezoek aan Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Ontmoeting 's morgens in „Hotel Belvedere” in Nijmegen bij de 

Waalbrug met kopje koffie. Eerst bezoek aan Kleef met wandeling door historische binnenstad. Dan terug naar 

Groesbeek voor Museumbezoek, waarna borrel en diner in Hotel „Sionshof” te Heilig Land-Stichting.

113. 14 januari 1989 Nieuwjaarsbijeenkomst in Rest. „De Schaapskooi” in de Delftse Hout. Borrel gevolgd door diner-dansant met 

pianomuziek van Wim Beekhuizen.

112. 26 november 1988 Bezoek aan in aanbouw zijnde model van oude V.O.C. schip „Batavia” te Lelystad met lichtbeelden en explicatie. 

Na afloop lunch in Dronten in restaurant „De Meerpaal” In de middag stadswandeling door Elburg o.l.v. van gidsen.

111. 8 oktober 1988 Klootschieten in Twente op de veldbaan in Reutum. Verzamelen met koffie in Café „De Molenberg”. Na 

klootschieten daar ook theedrinken. Voor borrel en diner naar „Tante Sien” in Vasse.

110. 24 september 1988 Hockey S.G.S. - K.Z. Veteranen in Den Haag. Na afloop borrel en nasi goreng in clubhuis van „Klein Zwitserland”.

109. 16 april 1988 Bezoek aan de Biesbosch. Verzamelen en inschepen aan boord van de „Vischplaat" te Lage Zwaluwe. Rondvaart 

door de Biesbosch en lunch aan boord. Bezoek met rondleiding aan het „Biesbosch Museum” in Werkendam. 

Wandeling op de Deenenplaat o.l.v. natuur-gidsen.

108. 12 maart 1988 Stadswandeling door Deventer. Samenkomst met koffie in restaurant „'t Diekhuus” in Terwolde. IJssel overvaren 

met pont. - Wandeling door Deventer o.l.v. VVV-gidsen. Na afloop thee drinken in Soc. „De Hereeniging” met 

aansluitend aldaar ook borrel en diner.

107. 13 februari 1988 Bezoek aan kasteel „De Haar” in Haarzuilens. Verzamelen voor koffie in Restaurant „De Vier Balken”. Na bezoek 

aan kasteel (met rondleiding) en tuinen terug naar zelfde restaurant voor thee. Aansluitend ook daar borrel en 

diner.

106. 16 januari 1988 Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant „De Schaapskooi” in de „Delftse Hout”. Eerst borrel gevolgd door diner-

dansant met pianomuziek van Wim Beekhuizen.

105. 14 november 1987 Wandeling door bossen van Soest en Soestduinen o.l.v. natuur-gidsen. Verzamelen met koffie in Restaurant „De 

Soester Duinen”. Na wandeling daar ook thee. Daarna wijnproeverij van fa. „Joh. Mets” in „Restaurant Van den 

Brink” te Soest. Tot slot daar ook diner.

104. 10 oktober 1987 Klootschieten in Twente op veldbaan in Reutum. Verzamelen in Café „De Molenberg” - Reutum. Na afloop thee 

aldaar. Vervolgens borrel en diner in restaurant „Tante Sien” in Vasse.
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103. 26 september 1987 Hockey S.G.S. - K.Z. Veteranen in Den Haag. Na afloop borrel en nasi goreng in het clubhuis van „Klein 

Zwitserland”.

102. 25 april 1987 Bezoek aan Gorinchem en Woudrichem met rondleiding door gidsen. Verzamelen in Taveerne „De Gasterij” van 

Hotel Gorinchem; aldaar tevens lunch. Rondleiding door Gorinchem. Oversteek met pont naar Woudrichem. 

Rondleiding door Gorinchem na een theepauze in het „Kruythuis-Arsenaal”.

101. 28 maart 1987 Weekend in Limburg. Zaterdag stadswandeling door Maastricht o.l.v. gidsen van V.V.V. - Eerst wordt verzameld in 

„Maaspaviljoen” voor lunch. Na de wandeling en thee op het „Vrijthof” vertrek met auto's naar Elsloo, alwaar borrel 

en diner en logeren in „Hotel Kasteel Elsloo”.

100. 21 februari 1987 Wandeltocht onder leiding van boswachter door de Heerlijkheid „Beek” naar het dorpje Beek. Vandaar met bussen 

verder voor rondrit door het „Rijk van Nijmegen” via Ubbergen naar Waalkade in Nijmegen. Op terugweg bezoek 

aan „Afrika Museum”. 's Morgens verzamelen met koffie in Hotel „Val-Monte” in Berg en Dal. Daarbij een lezing 

van Dr. Hessel Groeneveld over Nijmegen. Voor borrel en diner weer naar „Val-Monte”.

99. 17 januari 1987 Nieuwjaarsbijeenkomst in restaurant „De Schaapskooi” in de „Delftse Hout”. Eerst borrel en daarna diner-dansant 

met pianomuziek van Wim Beekhuizen. 

98. 22 november 1986 Wijnproeverij in maartensdijk bij wijnimporteur „La Française d'Exportation” B.V. (directeur ons lid Jaap 

Grootmeijer). Koud buffet staat daarbij gereed op tafels.

97. 18 oktober 1986 Klootschieten in Twente op veldbaan in Reutum. Verzamelen in café „De Molenberg” te Reutum met koffie en 

video-vertoning over deze sport. Na afloop borrel en diner in restaurant „De Liskoel” te Vasse.

96. 27 september 1986 Hockey S.G.S. - Hurley/Pinoké/Fit -Veteranen te Amstelveen. Na afloop borrel en etentje in clubhuis van „Hurley”.

95. 19 april 1986 Te gast bij Marie Cecile Moerdijk in Leenderstrijp. Ontvangst met koffie in haar boerderij. Daarna recital door 

haarzelf. Vervolgens naar „Kasteel Heeze”, alwaar een Brabantse koffietafel in „D'n Doedelaar” met een voordracht 

door Mevrouw Madelon Spoor.

94. 15 maart 1986 Stadswandeling door Breda, o.l.v. hostesses van de V.V.V. Vooraf koffie en lunch in Restaurant „De 

Boschwachter” in het Mastbos.

93. 15 februari 1986 Kegelen in „Restaurant Engels” in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. Na afloop borrel en diner in hetzelfde 

restaurant.

92. 11 januari 1986 Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant „De Schaapskooi” in de „Delftse Hout”. Borrel en diner-dansant. 

Pianomuziek Wim Beekhuizen.

91. 23 november 1985 Bezoek aan Vorden (Gelderse Achterhoek), georganiseerd door Ben Walhof. Verzamelen in „Hotel Bakker” te 

Vorden. Wandelen met theepauze op de deel van een boerderij. Vervolg wandeling langs drie kastelen. Na afloop 

borrel en diner in „Hotel Bakker”.

90. 19 oktober 1985 Openluchtmuseum in Arnhem. Na de rondleiding gezamenlijke lunch in restaurant „De Hanekamp” op het terrein.

89. 14 september 1985 Hockey S.G.S. - Hurley/Pinoké/FIT-combinatie in Amstelveen. Na afloop borrel en eten in clubhuis van „Hurley”.

88. 20 april 1985 Bezoek aan dorp Velsen met bezichtiging van Buitenplaats „Beeckestijn”. Vooraf verzamelen met koffie bij Ernst 

en Emily Offerman in Uitgeest. Na afloop borrel en diner in Bistro „’t Zwaantje” te IJmuiden.

87. 23 maart 1985 Bezoek aan Paleis „Het Loo”. Verzamelen met koffie in Hotel „De Keizerskroon”. Lezing met lichtbeelden over „Het 

Loo”. Tijdens deze lezing sandwich-lunch. Na afloop borrel en diner in „Keizersgrill”. Organisatie: Karel Creutzberg.

86. 23 februari 1985 Stadswandeling door Schiedam o.l.v. Aad en Nel Stouthandel en Aad en Nel van Diest. Verzamelen in „Stuurhut”, 

Maasboulevard, Schiedam. Wandeling door stad en bezoek aan jenevermuseum waar „Florijn” borrel wordt 

aangeboden. Borrel en diner-dansant in Stadscafe „In het Proveniershuis”. Tijdens maaltijd optreden van 

Belgische zangeres.

85. 19 januari 1985 Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant „De Tafelberg” te Blaricum. Vooraf wandeling op de rondom liggende heide.

84. 24 november 1984 Kegelen in Restaurant Darthuizen - Soest. Na afloop borrel en diner aldaar.

83. 13 oktober 1984 Viering 55-jarig jubileum in Eetcafé en Galerie „De Hakhorst” te Leusden. Borrel en diner-dansant. Dixielandband 

„Blue Monday Seven” o.l.v. Tom van Nierop.

82. 15 september 1984 Hockey S.G.S.-„Deventer"-veteranen _ Voetbal S.G.S. - U.D. Veteranen. Na afloop borrel en eten in het clubhuis 

van U.D.

81. 14 april 1984 Fietstocht door Twente. Verzamelen voor koffie bij Bram en Welmoet Deutz Ebeling in hun nieuwe huis 

Strootsweg 411 in Enschede. Daarna naar Hotel „Tante Sien” in Vasse, vanwaar de fietstocht begint. Fietsenhuur 

tegenover het hotel. Borrel en diner bij „Tante Sien”.

80. 24 maart 1984 Stadswandeling door 's-Hertogenbosch. Gezamenlijke Brabantse Koffietafel in restaurant „De Raadskelder” op de 

Markt onder het Raadhuis. Rondleiding door de „St. Jans Kathedraal”. Organisatie: Nico Prins.

79. 18 februari 1984 Kegelen in „Hotel Belvédère” - Schoonhoven. Na afloop borrel en diner in hetzelfde hotel.

78. 14 januari 1984 Nieuwjaarsbijeenkomst in Duinrell te Wassenaar. Borrel en diner in restaurant „De Schaapskooi” terrein Duinrell.

77. 19 november 1983 Wandelen op landgoed „Tongeren” op de Veluwe, domein van ons lid Willem v/d Vlugt. Wandeling in twee 

gedeelten met daartussen in theepauze in de school op het landgoed. Na afloop borrel bij Willem en Walda v/d 

Vlugt, waarna diner in de school „De Chevalier Stichting” op het landgoed.

76. 8 oktober 1983 Bezoek aan „Zuiderzeemuseum” in Enkhuizen. Na afloop gezamenlijk thee.

75. 10 september 1983 Vroege ochtend-tocht op Naardermeer met enkele roei-vlets o.l.v. gidsen. Na afloop gezamenlijk lunchen in 

restaurant „De Tafelberg” - Blaricum.

74. 16 april 1983 In verband met annulering van onze reservering door het „Openluchtmuseum” in Arnhem een herhaling ingelast 

van de fietstocht op de „Hoge Veluwe”. Verzamelen in „De Koperen Kop”.
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73. 19 maart 1983 Stadswandeling door Leiden. Vooraf verzamelen in „Holiday Inn”. Vandaar per bus naar boot voor boottochtje. 

Opnieuw verzamelen in restaurant „'t Koetshuis” alwaar lunch en inleiding door Prof. Van Soest. Vervolgens 

wandelen. Na afloop terug naar „Holiday Inn” voor borrel.

72. 19 februari 1983 Bezoek aan studio’s „Radio Nederland Wereldomroep” in Hilversum. Na afloop lunch in restaurant „De 

Kastanjehof” in Lage Vuursche.

71. 15 januari 1983 Nieuwjaarsbijeenkomst in Duinrell - Wassenaar. Borrel en diner na afloop in restaurant „De Schaapskooi” op het 

terrein van Duinrell. Vooraf voor liefhebbers wandeling in de duinen.

70. 20 november 1982 Kegelen in Restaurant „Darthuizen” - Soest. Na afloop diner aldaar.

69. 16 oktober 1982 Wandeling in Twente met theedrinken, borrel en diner. Organisatie Ben Walhof.

68. 18 september 1982 Hockey S.G.S. - B.M.H.C. Veteranen + Voetbal S.G.S. - Haarlemse Veteranen Combinatie. Na afloop borrel en 

rijsttafel in clubhuis B.M.H.C..

67. 17 april 1982 Bezoek aan werkeiland „Neeltje Jans” in de Oosterschelde tussen Schouwen en Duiveland. Ontvangst met koffie 

bij Ans v/d Hammen in Ouddorp (Goeree). Na bezoek aan „Neeltje Jans” theedrinken in vacantiehuis van Herman 

en Marijke Hulsinga in Westenschouwen. Borrel en diner in Ouwerkerk in Auberge „La Butte”.

66. 6 maart 1982 Bezoek aan „Nationaal Beiaard Museum” - Asten (N.B.) en bezoek aan „Natuurstudiecentrum en Museum Jan 

Vriends” (Peelstreek) met wandeling door Natuurreservaat „De Grote Peel”. Organisatie Daan en Truus Ingelse. - 

Na afloop borrel en eten in rest. „De Briketterie” - Helmond (een voormalige brikettenfabriek).

65. 13 februari 1982 Stadswandeling door Haarlem o.l.v. Pim Kruyt. Na afloop borrel en diner in Restaurant „Dreefzicht”.

64. 16 januari 1982 Nieuwjaarsbijeenkomst op het voormalig Koninklijk jacht „Piet Hein” in Coolhaven - Rotterdam. Borrel en diner met 

dansen op levende muziek aan boord.

63. 21 november 1981 Kegelen in Restaurant „Darthuizen” - Soest. Na afloop diner in zelfde restaurant.

62. 3 oktober 1981 Opnieuw bezoek aan Giethoorn met „punteren”. Ontvangst bij Koos en Gerda Goos.

61. 19 september 1981 Hockey S.G.S. - B.M.H.C. Veteranen + Voetbal H.F.C. Veteranen - S.G.S. Na afloop borrel en koud buffet in 

clubhuis van hockeyclub B.M.H.C..

60. 11 april 1981 Fietstocht op terrein van Nationaal Park „De Hoge Veluwe” o.l.v. Herman Hulsinga. Koffie en Thee in restaurant 

„De Koperen Kop” in het park.

59. 21 februari 1981 Stadswandeling in Delft, georganiseerd door Aad Roos. Na afloop borrel en diner in Restaurant „De Princenhof” in 

Delft.

58. 31 januari 1981 Nieuwjaarsbijeenkomst met borrel, koud buffet en dansen in Restaurant „De Pijp” Rotterdam.

57. 15 november 1980 Kegelen in Restaurant „Darthuizen” - Soest. Na afloop diner aldaar.

56. 4 oktober 1980 Koffie en lunch bij Koos en Gerda Goos in Giethoorn. Daarna „punteren” door Giethoorn en op de meren. Na 

afloop borrel bij Koos en Gerda, waarna diner in Restaurant „De Gouden Engel” te Steenwijk.

55. 13 september 1980 Hockey S.G.S. - „Rotterdam” Veteranen + en Voetbal V.O.C. Veteranen - S.G.S. Na afloop borrel en koud buffet in 

clubhuis van hockeyclub „Rotterdam”.

54. 19 april 1980 Wandeling door Brussel o.l.v. Jan en Machteld Boogaerdt. Na afloop borrel en diner in Brussel en ook 

overnachting aldaar.

53. 16 februari 1980 Bezoek aan Delfshaven met rondleiding door het „Dubbelde Palmboom – Museum”. Georganiseerd door Loes van 

Reeven, Conny de Bruin en Lieseke van Weelde.

52. 17 november 1979 Kegelmiddag in „Hotel Belvédère” - Schoonhoven. Na afloop ook aldaar borrel en diner.

51. 26 oktober 1979 Groot 50-jarig Jubileumfeest in Schouwburg te Nijmegen.

50. 29 september 1979 Hockey S.G.S. - „Rotterdam” Veteranen +  en Voetbal S.G.S. - V.O.C. Veteranen. Na afloop borrel en koud buffet 

in clubhuis van Hockeyclub „Rotterdam”. 

49. 21 april 1979 Wandeling in omgeving Nijmegen. Verzamelen bij Dr. Hessel Groeneveld in Malden met koffie. Na afloop borrel en 

diner in kasteeltje te Ewijk.

48. 24 februari 1979 Wandeling in de bossen rond Hotel „Nol in ’t Bosch” bij Renkum. Na wandeling filmvertoning over onderwerp 

„Sleepvaart”. Borrel en diner in „Nol in ’t Bosch”.

47. 27 januari 1979 Wandeling door Giethoorn. Verzamelen bij Koos en Goos thuis in Giethoorn. Na afloop ook borrel bij Koos en 

Gerda Goos, waarna gezamenlijk eten in restaurant „De Gouden Engel” te Steenwijk.

46. 18 november 1978 Kegelmiddag in „Hotel Belvédère” - Schoonhoven. Na afloop borrel en diner aldaar.

45. 14 oktober 1978 Wijnproef-avond bij familie Boogaerdt in Krimpen a/d Lek door fa. „Dufouleur Père Fils” uit Nuits St. George.

44. 7 oktober 1978 Wandeltocht in Twente o.l.v. Ben Walhof. Na afloop borrel en diner in „Havezathe Everlo”.

43. 16 september 1978 Hockey S.G.S. - „Rotterdam” Veteranen +  en Voetbal S.G.S. - V.O.C. Veteranen. Borrel en koud buffet in clubhuis 

van „Rotterdam”

42. 8 en 9 april 1978 Weekend in België. Logeren in Knocke (Park Hotel) alwaar ook borrel en diner. Zondag 9 april stadswandeling 

door Brugge.

41. 3 februari 1978 Biljart-wedstrijd S.G.S. - A.C.C. op „Goed Genoeg”. Eerst borrel en eenvoudige maaltijd.

40. 14 januari 1978 Bridgewedstrijd S.G.S. - H.B.S. te Utrecht in Soc. „De Vereniging”. Na afloop borrel en diner in „Het Glazen Huis”

39. 19 november 1977 Kegelmiddag in „Hotel Belvédère” - Schoonhoven. Na afloop aldaar ook borrel en diners

38. 22 oktober 1977 Wijnproef-avond ten huize van Jan en Machteld Boogaerdt in Krimpen a/d Lek. door firma „Dufouleur Père Fils” uit 

Nuits St. George.

37. 8 oktober 1977 Wandeltocht in Twente o.l.v. Ben Walhof. Na afloop borrel en barbecue in „Havezathe Everlo”

36. 17 september 1977 Hockey S.G.S. - „Rotterdam” Veteranen +  en Voetbal S.G.S. - V.O.C. Veteranen.

35. 16 april 1977 Stadswandeling door Gouda. Gezamenlijke lunch na afloop in restaurant „l'Etoile” te Gouda.

34. 26 februari 1977 Bridgewedstrijd S.G.S. - Soc. „De Unie” in Hilversum. Na afloop in de Sociëteit ook borrel en diner.

33. 22 januari 1977 Rondvaart met „Spidoboot” vanuit Rotterdam. Op de boot Nieuwjaarsbijeenkomst in „pakkian deftig”. Borrel en 

diner aan boord met muziek: Steelband op bovendek en Dixieland-band beneden, waarbij ook dansen. („Blue 

Monday-Seven” o.l.v. Tom van Nierop)
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32. januari 1977 Biljartwedstrijd A.C.C. - S.G.S. op „Goed Genoeg”.

31. 20 november 1976 Kegelmiddag in „Hotel Belvédère” te Schoonhoven. Na afloop aldaar ook borrel en diner.

30. 16 oktober 1976 Auto-puzzelrit in omgeving Rotterdam. Na afloop gezamenlijk etentje.

29. 29 september 1976 Visdag bij familie Vellinga in Bleskensgraaf. Na afloop diner in een klein restaurant in een naburig dorp.

28. 1 september 1976 Hockey S.G.S. - Amersfoortse M.H.C. + Voetbal S.G.S. - Kampong Veteranen. Na afloop borrel in clubhuis van 

Amersfoort en eten in restaurant „De Dierentuin” in Amersfoort.

27. 10 maart 1976 Visdag bij Rinus van der Eb in Vinkeveen. Na afloop eten bij „Ici Paré” in Mijdrecht.

26. februari 1976 Bezoek aan jeneverstokerij „De Kuijper” in Schiedam.

25. 9 januari 1976 Biljartavond bij A.C.C. op „Goed Genoeg”. Daaraan voorafgaand borrel en hapje.

24. 15 november 1975 Kegelen in Soc. „De Vereniging” te Utrecht.  Na afloop borrel en diner in „Het Glazen Huis”.

23. 8 november 1975 Hockey S.G.S. - Amersfoortse M.H.C. + Voetbal S.G.S. - Cobu Boys Amersfoort. Na afloop borrel in clubhuis 

Kampong en diner in „Het Glazen Huis” - Utrecht.

22. mei 1975 Biljartavond bij A.C.C. op „Goed Genoeg”.

21. 19 april 1975 Autorally in de Zaanstreek. Na afloop borrel en eten bij „Neeltje Pater” in Broek-in-Waterland.

20. 12 maart 1975 Visdag bij Rinus van der Eb in Vinkeveen. Na afloop etentje in „Ici Paré” te Mijdrecht.

19. 15 februari 1975 Bridge en Kegelen in Sociëteit „De Vereniging” te Utrecht. Na afloop borrel en diner in „Het Glazen Huis”.

18. 14 december 1974 Bingo-avond om wildprijzen in bovenzaal van restaurant „Het Glazen Huis” te Utrecht.

17. 9 november 1974 Kegelen in „Hotel Belvédère” te Schoonhoven. Na afloop ook borrel en diner aldaar.

16. 26 oktober 1974 Hockey S.G.S. - Kampong Veteranen + Voetbal: S.G.S. - Kampong Veteranen. Na afloop borrel in clubhuis van 

Kampong en diner in „Het Glazen Huis” te Utrecht.

15. 20 april 1974 Stadswandeling door Amsterdam. Organisatie Rinus van der Eb

14. 6 april 1974 Autorally in Noord-Holland. Na afloop borrel en diner in „Zaansche Schans”.

13. 7 maart 1974 Visdag bij Rinus van der Eb. Zijn huisje te Vinkeveen is verzamel- en verblijfplaats; erf en sloten er omheen dienen 

voor beweging en vissen. Overvloedige proviandering.

12. 23 februari 1974 Kegelen en bridgen in Soc. „De Vereniging” te Utrecht.

11. 27 oktober 1973 Kegelen in „Hotel Belvédère” te Schoonhoven gedurende de middag. Na afloop borrel en diner in het zelfde hotel.

10. oktober 1972 Autorally in omgeving Amersfoort-Doorn. Eindpunt in de „Orangerie” van „Huize Doorn”.

9. 15 april 1972 Autorally door Twente. Start in Hotel „’t Lansink”

8. 10 oktober 1970 Autorally in Het Gooi, startpunt clubhuis van hockeyclub „Be Fair” in Hilversum.

7. 20 september 1969 Autorally bij Leersum - Woudenberg

6. 19 april 1969 Bridge-drive in Sociëteit „Goed Genoeg” (A.C.C.) in Amsterdam

5. 12 oktober 1968 Autorally tussen Amstelveen en Vinkeveen.

4. 9 februari 1968 Bingo-avond in Sociëteit „De Scheve Schaats” op de „Jaap Eden IJsbaan” in Amsterdam.

3. 15 december 1967 Herendiner i.v.m. 70ste verjaardag van R.G. Ingelse.

2. 7 oktober 1967 Autorally in omgeving Rotterdam-Gouda.

1. 15 oktober 1966 Autorally in „Het Sticht”.
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