
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hengelo Ov.,  7 september 2009 
Betreft: Winterprogramma SGS Contactcommissie 
    en     Inschrijving voor de 1e activiteit, de fietstocht op 26 september a.s. 
 

Beste vrienden en vriendinnen van SGS CC, 
 
Het cricketseizoen 2009 is alweer bijna voorbij en dan kunnen wij elkaar niet meer ontmoeten op de 
cricketvelden. SGS vult de wintermaanden in met evenementen, waarbij contacten tussen de 
SGS'ers ook in de perioden waarin geen cricketwedstrijden worden gespeeld mogelijk zijn. Je leert 
elkaar daarbij weer op een andere manier kennen.  

In de periode van september tot en met april worden een aantal "winteractiviteiten" georganiseerd. 
De kosten hiervan variëren en vanzelfsprekend proberen wij de kosten te beperken. Het 
inschrijfgeld bedraagt maar €_2,00 per deelnemer per activiteit en dat dient ter dekking van 
gemaakte kosten voor de algemene organisatie en drukwerk/porti/enz..  
Het is altijd heel erg gezellig op deze bijeenkomsten en als u één keer bent geweest, dan komt u 
zeker vaker!  

Wij willen jong en oud aan deze winteractiviteiten laten deelnemen. Ook de net toegetreden 
SGS'ers en de jongeren onder ons zijn heel hartelijk welkom! 

Binnenkort ontvangt u het complete winterprogramma 2009/2010 en wij nodigen u van harte uit om 
u voor veel activiteiten in te schrijven. Het is weer een leuk programma geworden.  

Tegelijkertijd met deze brief ontvangt u de uitgebreide gegevens van onze eerste activiteit 
van het seizoen: onze fietstocht op 26 september in de omgeving van Weesp met ons 
verzoek om uw inschrijving te bevestigen van vorig jaar of om hiervoor in te schrijven. De 
voorbereidingen zijn gereed, maar wij moeten natuurlijk wel weten hoeveel fietsen wij 
moeten huren en wie er blijven eten. 

Wij krijgen regelmatig tips van SGS'ers voor leuke activiteiten. Als u zelf ook een goed idee heeft 
willen wij dat graag weten. De ervaringen van uzelf geven immers veel meer informatie dan de 
prachtigste folder of gids!  

Wij hebben deze keer ook al activiteiten gepland in het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011, 
zodat u deze nu al kunt vastleggen in uw agenda en niets moois hoeft te missen. De eerste twee 
activiteiten van onderstaand programma waren vorig jaar al aangekondigd opdat het niet als een 
verrassing komt en wij inschrijvingen moeten missen en u al andere zaken in uw planning hebt 
opgenomen. Het fietsen in de omgeving van Weesp hebben wij moeten vervroegen van 10 oktober 
naar 26 september, maar dat had u natuurlijk al lang gezien op de website van onze club. Het is 
overigens belangrijk om ook als er niet wordt gecricket onze website regelmatig even te bezoeken. 
Er staat altijd wel belangrijk nieuws op. Het adres: www.sgs-cricket.nl. 

Verzoek: als u heeft besloten aan welke activiteiten u gaat deelnemen geef dat dan in één keer 
door zodat wij beter kunnen plannen bij het reserveren van alle zaken. Vorig jaar werd de trend 
ingezet van opgeven per keer en dat is zeker niet de bedoeling. Als u onverhoopt moet afzeggen of 
extra wilt inschrijven kan dat altijd! 
 
Na deze lange maar tegelijkertijd belangrijke inleiding volgt op de volgende pagina het programma 
van de eerste winteractiviteit. De uitgebreide convocatie met alle activiteiten ontvangt u binnenkort. 
 
Namens de SGS Contactcommissie, 
Roelof Kruijshoop 
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Programma Winteractiviteiten 2009-2010 
 

1. Op zaterdag 26 september 2009 gaan wij fietsen in de omgeving van Weesp  

Om 12.00 uur wordt u verwacht in het bekende Golden Tulip Vinkeveen hotel 
inVinkeveen, waar u wordt ontvangen met een kopje koffie.  
 

 
Na wat te hebben gegeten gaan wij met de fiets op weg. 
De fietstocht is uitgezet door de A.N.W.B. tussen de 
Vinkeveense Plassen, de Loosdrechtse Plassen, de 
Kortenhoefse Plassen, de Spiegelplassen, de 
Gaasperplas, Ankeveense plassen en de Spiegelplas een 
tochtje op de fiets maken langs het Gein, de Angstel, de 
Waver en de Vecht. Ook zullen wij onderweg een aantal 

culturele erfgoeden tegenkomen, zoals molens die het drassige land al eeuwenlang 
droogmalen. Ook enkele Utrechtse dorpen, zoals Abcoude, Nigtevegt, Ankeveen, 
Weesp en Vreeland komt u tegen.  
De tocht is ca. 36 km. Het is een van de mooiste fietstochten in het westen van ons 
land. 

Terug op de plaats van vertrek  zullen wij het aperitief en het diner gebruiken. 

Dagkosten: € 17,50 -  huur fiets € 7,50  -  kosten 3-gangen diner + glas wijn € 25,00. Alles p.p.. 

Er is de keuze uit twee menu’s: 
Menu 1 :  Gevogelte bouillon met een chiffonade van eend 

 Gegrilde runder entrecote met een jus van knoflook 
 Bavarois van sinaasappel en limoen 

of  
Menu 2: Schuimige crème van mosterd en Hollandse garnalen 

 Gegrilde zalmfilet op een bedje van saffraan risotto en een beurre Blanc van vanille 
 Citroentaart met een glaasje huisgemaakte limoncello 

Graag vernemen wij van u uw menukeuze en tegelijkertijd of u uw eigen fiets 
gebruikt of dat wij er een voor u moeten huren vóór   19 september  a.s.. 

P.S. oorspronkelijk zou deze activiteit op 10 oktober plaatsvinden, doch wegens een 
crickettoer moest de datum worden gewijzigd.  

Adres en telefoon:  Golden Tulip Hotel Amsterdam-Vinkeveen, Groenlandsekade 1, Vinkeveen. 
  
Tel.: 0294-293066    Web site: . www.goldentulipamsterdamvinkeveen.com 
Hotel Golden Tulip Amsterdam-Vinkeveen ligt bij de kruising van de A2 en de N201. 

Vanuit Utrecht:  
A2 richting Amsterdam. Neem afslag nr 4, Hilversum/Vinkeveen en rij onder de A2 door.  
Ga bij stoplichten rechtsaf de oprit richting Utrecht op en sla halverwege de oprit af naar links, 
Groenlandsekade.  
Het hotel ligt aan uw linkerhand. 

Vanuit Amsterdam:  
A2 richting Utrecht en neem afslag nr 4, Hilversum/Vinkeveen. Ga circa 50 meter voor de 
stoplichten rechtsaf de Groenlandsekade. Het hotel ligt aan uw linkerhand.   
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MOGELIJKHEDEN OM IN TE SCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN DE 
DIVERSE PROGRAMMAONDERDELEN 

Er zijn twee mogelijkheden om in te schrijven.  

U kunt inschrijven bij voorkeur door middel van: 

 het sturen van een e-mail naar re.kruijshoop@home.nl. Dat gaat snel en gemakkelijk 
en er hoeft geen postzegel op!  

òf door middel van: 

 invullen en inzenden van bijgaande inschrijfstrook naar: 
Contactcommissie S.G.S. CC, t.a.v R.E.Kruijshoop, Klinkeweg 13, 7552 PB  HENGELO  

Wij vragen u om het verschuldigde inschrijfgeld van € 2,00 per persoon direct over te 
maken bij uw inschrijving (dus niet de dagkosten, enz., die wij op de dag zelf met u zullen 
afrekenen). 

Overmaking van het inschrijfgeld naar: 
- girorekening nummer   0483864   bij de ING Bank   t.n.v. SGS Contactcommissie 
 

Wij wensen u nu al heel veel genoegen en plezier in de komende tijd.  
Blijf gezond en wij zien u graag komen op de door uw club georganiseerde activiteiten! 
 
 
 De Contactcommissie S.G.S. CC,         
 R.E. Kruijshoop  (Voorzitter) 074-2422976 
 R.E. van den Berg van Saparoea 055-5409664 
 G.Th. Burki 0316-330448  
 D.A. Coster 0297-288774 
 
Inschrijfstrook   (doorhalen hetgeen niet van toepassing is; gevraagde aantallen invullen) 

Ik neem graag deel aan het bezoek aan de Fietstocht in de omgeving van Weesp op zaterdag 26 september 2009.  

Ik verwacht deel te gaan nemen als volgt:  
 deelname  met ............... personen, 

 eigen fietsen      ja   /  nee    (bij “nee” s.v.p. uw fietswensen hieronder opgeven) 
Fietswens: wij huren voor iedereen die geen fietsen mee kan nemen naar Vinkeveen een goede fiets.  
Wens soort fiets:  ..... stuks Herenfiets    ..... stuks Damesfiets  of  voor zover beschikbaar een Tandemfiets 

Ik verwacht aan het diner na afloop deel te nemen met ............... personen. 

Mijn voorkeur gaat uit naar     Menu 1   /   Menu 2 

Het inschrijfgeld ad € ............... (€ 2,00 p.p.) maak ik tegelijkertijd met deze inschrijving over aan de Contactcommissie 
SGS. 

Naam ............................................................................    Handtekening 
 

Adres : .......................................................................... 
 

1. 


