
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hengelo Ov., 14 september 2009 
Betreft:  Winterprogramma SGS Contactcommissie 2009-2011 
 

Beste vrienden en vriendinnen van SGS CC, 
 
Het cricketseizoen 2009 is voorbij en dan kunnen wij elkaar niet meer ontmoeten op de cricket-
velden. SGS vult de wintermaanden traditioneel in met een winterprogramma, 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 en het is altijd erg gezellig en prettig. 
Als u één keer bij zo’n winteractiviteit bent geweest dan komt u zeker vaker!  

De kosten van de diverse activiteiten variëren en vanzelfsprekend proberen wij de kosten voor de 
deelnemers te beperken. Het inschrijfgeld per activiteit bedraagt slechts €_2,00 per deelnemer per 
activiteit ter dekking van gemaakte kosten voor de algemene organisatie en drukwerk/porti/enz..  

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 veel meer informatie dan de prachtigste 
folder, gids of het internet!  

Hierbij 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. 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.  
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! 

Verzoek: als u heeft besloten aan welke activiteiten u gaat deelnemen geef dat dan in één keer 
door zodat wij 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! 

Wijziging in de gang van zaken, gebruik van e-mail. 
Vorig seizoen kregen wij regelmatig opmerkingen van SGS’ers ten aanzien van de dubbele 
berichtgeving (snel de convocatie per e-mail en dezelfde convocatie op papier per post). In goed overleg 
met het bestuur van SGS CC hebben wij besloten dit jaar zowel het complete programma als de 
convocaties van de diverse activiteiten niet meer per post sturen aan de SGS’ers die aangegeven 
hebben over e-mail te beschikken (jaarboekje). Dit levert voordelen op ten aanzien van de snelheid 
van de berichtgeving en levert tegelijkertijd een substantiële besparing op t.a.v. de kosten. Dit jaar 
worden op papier nog maar 150 programma’s per post gestuurd en dat waren er meer dan 485. Een 
besparing bij de versturing van dit complete winterprogramma van 335 stuks met een waarde van 
circa € 300. Alle convocaties worden nu gestuurd in de vorm van pdf-documenten, net zoals vorig 
jaar en dat heeft niet tot problemen geleid bij het openen en afdrukker daarvan.  
Op deze manier heeft u de convocaties snel en zelfs in kleur tot uw beschikking. Inschrijven voor de 
activiteiten kan vanzelfsprekend per e-mail en dat bespaart bij uzelf ook nog eens de kosten van 
een enveloppe met postzegel en het lopen naar een brievenbus. 
Indien u het hiermee niet eens bent verzoek ik u vriendelijk om mij hiervan bericht te sturen, zodat ik 
er voor de toekomst rekening mee kan houden. 

Het is overigens belangrijk om ook als er geen cricket- of golfwedstrijden worden gespeeld onze 
website regelmatig even te bezoeken. Er staat altijd wel belangrijk nieuws op bijvoorbeeld de 
meldingen van zieke of overleden SGS’ers. Het adres: www.sgs-cricket.nl. 
 
Na deze lange maar tegelijkertijd onmisbare en belangrijke inleiding start op de volgende pagina het 
programma van de winteractiviteiten.  
 
 
 
Namens de SGS Contactcommissie, 
Roelof Kruijshoop 
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Programma Winteractiviteiten 2009-2010 
 

1. Op zaterdag 26 september 2009 zouden wij gaan fietsen in de omgeving van Weesp als volgt: 

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

De organisatie was gereed en er waren al fietsen gehuurd, echter het aantal inschrijvingen is niet 
voldoende en wij hebben de activiteit moeten annuleren. 
Onze verwachting was dat het aantal inschrijvingen - zoals het elk jaar gebeurt - zou stijgen ten opzichte van de 
opgaven van de belangstelling hiervoor aan het begin van vorig jaar. Zeer teleurstellend voor ons is dat wij alleen 
maar afzeggingen ontvingen naar aanleiding van de op 8 september j.l. gestuurde convocatie. 
 

2. Op zaterdag 21 november 2009  brengen wij een bezoek aan “Space Expo” in Noordwijk. 
Space Expo is tevens het officiële bezoekerscentrum van de Nederlandse vestiging van ESA, the European 
Space Agency. Ruimtevaart is spannend en avontuurlijk. Bijna net zo spannend als een bezoek aan Space 
Expo. Aan welke ruimtemissies wordt nu gewerkt? Ontdek het zelf op het zwaartekrachtplein, het 
satellietenplein of met de gravitatieput. Beleef een lanceringsimulatie of lanceer je eigen satelliet in de 
ruimte. Een bezoek aan Space Expo is een adembenemende én leerzame ervaring voor jong en oud. 

Alles, maar dan ook alles over ruimtevaart is nu te zien en te 
beleven in Space Expo. Spacy en interactief, dat zijn de 
sleutelwoorden. Met een rondleiding wordt een bezoek aan de 
ruimtevaarttentoonstelling extra leerzaam voor jong en oud. De 
rondleiders van Space Expo nemen je mee door de expositie en 
vertellen over de modernste ontwikkelingen én ze laten je aan de 
hand van anekdotes de geschiedenis van de ruimtevaart herleven. 
Ook als je juist wat meer in de technische kant van de ruimtevaart 
geïnteresseerd bent, kunnen de gidsen je uitgebreid informeren 
over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.  

Aangezien Space Expo te kennen heeft gegeven een beperkte foyer te hebben kunnen wij daar de 
ontvangst en lunch helaas niet organiseren. Wij hebben een uitstekend alternatief voor u. Wij beginnen 
met ontvangst en een lunch om 11:45 uur in het door Henk Tekenbroek aanbevolen Café Restaurant "De 
Zwaan" te Katwijk aan Zee, gelegen op slechts 4 km rijden van de Space Expo. Het is een vis- en 
vleesspecialiteitenrestaurant, direct aan de kust met prachtig uitzicht op zee en u kunt er prima parkeren. 
Hierna rijden naar de Space Expo waar wij met een gids worden rondgeleid van 13:30 - ca. 14:30 uur. 
Hierna kunnen wij op eigen gelegenheid tot 17:00 uur de Space Expo verder verkennen. Na afloop kunnen 
wij op eigen gelegenheid borrelen en evt. dineren. Dat kan ook in Katwijk.  
Dagkosten: ca. € 30,00 incl. ontvangst en lunch in Katwijk en de toegang en de uitgebreide rondleiding in 
Space Expo.  

 
3. Op zaterdag 16 januari 2010 organiseren wij de jaarlijkse Nieuwjaarbijeenkomst.  

Na twee jaar wisselen wij traditioneel weer van locatie. 
Ooit op zoek geweest naar het Ei van Columbus?? Dit is 
gelegen bij Beekbergen. Op 16 januari 2010 zullen we 
daar de Nieuwjaarsreceptie houden, met begeleiding van 
de prettige klanken van het ons goed bekende duo "The 
Difference", die uitnodigen tot een dansje.  
We gaan deze keer weer iets meer naar het oosten. Gelegen 
aan de rand van de Veluwe, aan de N50, vind men hier 
ouderwetse Veluwse gastvrijheid in een zeer plezierige 
atmosfeer. De maaltijd is, zoals wij hebben mogen ervaren,  

meer dan voortreffelijk. De bereikbaarheid is goed en op een kilometer afstand vinden mensen, die willen 
blijven overnachten, een uitermate plezierig hotel. Zeer goed te combineren met een mooie wandeling, 
een bezoek aan het Kröller-Müller Museum, of een bezoek aan een van de andere mooie plekjes die hier 
te vinden zijn. Warm aanbevolen. 
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4. Op zaterdag 6 maart 2010 brengen we een bezoek aan het zestiende-eeuwse Bastion Sonnenborgh te 

Utrecht, waarin zich het museum en het in 1854 geopende sterrenwacht en weerkundig instituut 
bevindt. Het bolwerk is tussen 1998 en 2003 intensief bestudeerd en gerestaureerd. Sonnenborgh bezit de 

oudste koepelsterrenwacht van Nederland. De beroemde 
meteoroloog C. Buys Ballot stichtte hier in 1854 het NMI en 
de sterrenwacht. Met de speciale zonneopstelling, een zeven 
meter lange telescoop met daarachter nog eens een twaalf 
meter lange spectroscoop kan men de geheimen van onze 
gloeiend hete zon ontcijferen. Dit is allemaal te vinden in de 
Weer en Zon zaal.  
In de Sonnenborgh krijgen we een rondleiding van anderhalf 

uur, die precies om half 2 begint (dit i.v.m. andere rondleidingen). Vooraf komen we bij elkaar voor de 
lunch,  in een nog nader te bepalen locatie in de nabijheid van het museum.  
De geschatte dagkosten inclusief lunch bedragen € 20,- Voor bezoekers met een museumkaart is de 
toegang gratis.  

 
5. Op vrijdag 16 april of zaterdag 17 april 2010 gaan wij op bezoek bij Paleis Soestdijk. Het paleis met de 

vleugels. Iedereen kent het, iedereen heeft er herinneringen aan. De feestelijke defilés op Koninginnedag 
met het volksfeest in de voortuin. De aankondiging van het huwelijk van de dochters. In de latere jaren de 
rust met “onze koningin die in haar eigen wereldje ging leven. Weinigen zijn er binnen geweest. Velen 
hebben alleen een kijkje van de binnenkant gezien door de huwelijksaankondigingen en door de 
interviews die door de koningin en de prins gegeven werden. 

Op deze zaterdagmiddag gaan we het paleis van binnen bekijken. Na de rondleiding door het paleis is er 
de gelegenheid om door de paleistuin te dwalen. De tijd die we hiervoor hebben is afhankelijk van het 
tijdstip waarop onze rondleiding geprogrammeerd wordt. De dag en het winterseizoen sluiten wij af met 
een diner waarvoor wij op dit moment een 3-tal locaties op het oog hebben. Een definitieve keuze laten 
wij afhangen van de dagkeuze, het aantal aanmeldingen en de nog te ontvangen aanbieding. 

De organisatie van het paleis stelt speciale eisen. Zo kan men op zaterdag niet als groep inschrijven. Wij 
moeten daarom 4 maanden van te voren in een georganiseerde actie de kaarten bestellen om ervoor te 
zorgen dat we toch gezamenlijk aan de rondleiding kunnen deelnemen. Wij zullen u daarom vroegtijdig 
(midden november 2009) vragen om de toegangskosten voor de rondleiding van 12,50 euro p.p. te betalen. 
Ook geldt dat reeds betaalde kaarten niet gerestitueerd kunnen worden. Later inschrijven betekent dat men 
als individuele bezoeker het paleis bezoekt. Waarschijnlijk loopt men de rondleiding dan niet samen met 
andere SGS vrienden.  

Deze eisen worden ons opgelegd door de organisatie van het paleis. Als we op vrijdagmiddag gaan dan 
kunnen we wel als groep inschrijven. De kosten hangen in dat geval af van het aantal deelnemers (187,50 
euro per groep, maximaal 15 deelnemers per groep). Om deze mogelijkheid te onderzoeken vragen wij u 
ook om hieronder aan te geven of men een rondleiding op vrijdag prefereert of niet. (Onderstaande 
bedragen zijn nog exclusief de kosten van koffie en taart bij de ontvangst) 

Voor uitgebreidere informatie kunt u kijken op www.paleissoestdijk.nl. 
Inschrijven: wij verzoeken u bij de inschrijving aan te geven wat uw keuze is uit het volgende: 
• Ik wil deelnemen aan het bezoek aan het Paleis Soestdijk op vrijdag 16 april 2010 

(kosten in dat geval afhankelijk van aantal deelnemers. Groepen zijn beperkt tot SGS leden).  
• Ik wil deelnemen aan het bezoek aan het Paleis Soestdijk op zaterdag 17 april 2010 

(kosten rondleiding € 12,50. Bezoekende groep van 15 mensen kan ook niet SGS-ers bevatten) 
• Ik kan op beide dagen deelnemen aan het bezoek aan het Paleis Soestdijk 
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6. Denk je aan Schiedam dan denk je aan jenever. Logisch, Schiedam is dé jeneverstad van Nederland.  

Daarom staat op het mooiste plekje van de brandersstad het Jenevermuseum. Op zaterdag 9 oktober 
2010 gaan wij daar op bezoek. Leer over de historie van jenever, vier uw jubileum in een van onze zalen 
of kom gezellig borrelen in ons proeflokaal. In de werkende branderij van het museum maakt de 

jeneverstoker de moutwijnjenever Old Schiedam, precies zoals 300 
jaar geleden. Hier is te zien dat Schiedam de stad van de jenever is en 
in de vorige eeuw nog een kleine 400 (!) distileerderijen/branderijen 
in gebruik waren. (waar Hoppe er één van was!) Ook proeven met het 
"jeneververhaal" is mogelijk.  

 
 

Hierna gaan 
wij de o.a. de 
vijf grootste 
molens van 

Schiedam 
bekijken tijdens een rondvaart door de grachten 
van Schiedam Wij laten ons ondersteunen door 
Gerard van Vuuren, die gaat proberen te 
organiseren dat de fluisterboot voor ons ingezet kan worden zodat wij niet een heel stuk hoeven te lopen. 
 

7. Op zaterdag 20 november 2010 gaan wij de inwendige mens verkennen. Hoezo? Wij gaan naar 
"Corpus Experience" te Oegstgeest (bij Leiden).  

De wereldprimeur van een spectaculair belevingscentrum rond het menselijk lichaam. Hare Majesteit de 
Koningin heeft CORPUS op 14 maart 2008 geopend. CORPUS is een 'reis door de mens' waar de 
bezoeker op spectaculaire wijze kan zien, voelen en horen hoe het menselijk lichaam werkt en welke rol 

gezond eten, gezond leven en veel bewegen daarbij 
spelen.  

Thematentoonstellingen worden regelmatig 
afgewisseld. CORPUS speelt een educatieve, 
informatieve en preventieve rol op het gebied van 
gezond leven en welzijn, waarvoor steeds meer 
aandacht in de samenleving is. Vragen zoals 'waarom 
moet ik slapen?, wat gebeurt er als ik nies?, hoe groeit 
mijn haar?' krijgen in CORPUS antwoord in de vorm 

van tastbare, zichtbare en hoorbare verbeeldingen gedurende de 'reis door de mens'.  
CORPUS maakt veelvuldig gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van animaties, geluid en 
3D-effecten, om alle facetten van de medische ontwikkeling in en rond het menselijk lichaam op 
duidelijke wijze te verklaren en te presenteren. 

Duur ca. 2,5 uur. 

Ontvangst met koffie/thee waarna eerste gedeelte van de reis door de mens. 

Hierna een koffietafel/lunch en daarna het vervolg van de reis door mens. 

Dagkosten: ca. 30,00 inclusief ontvangst, toegangsprijs en koffietafel.  
 

Verder programma (zie ook onze website  www.sgs-cricket.nl ) 
 

15 januari 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst bij "Het Ei van Columbus" in Beekbergen als het in 2010 goed 
bevallen is. 

5 maart 2011 Is nog even een verrassing 

16 april 2011 Fietstocht in de omgeving van de "Zaanse Schans" (Erfgoed route) 



 
 
 

5

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! Denk er s.v.p. wel aan om alle gevraagde gegevens te 
vermelden, zoals deelname aan lunch/diner enz. zoals aangegeven op de betreffende 
inschrijfstrookjes. 

òf door middel van: 

 invullen en inzenden van bijgaande inschrijfstrookjes naar: 
Contactcommissie S.G.S. CC, t.a.v R.E.Kruijshoop, Klinkeweg 13, 7552 PB  HENGELO  
De inschrijfstrookjes bij voorkeur voor alle activiteiten tegelijkertijd insturen s.v.p. in 
verband met de organisatie van de activiteiten. U kunt als u onverhoopt niet kunt 
deelnemen immers nog tijdig afzeggen. 

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 
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Ik neem graag deel aan het bezoek aan “Space Expo” te Noordwijk op zaterdag 21 november 2009. 

Gelieve mij in te schrijven als volgt:  

 deelname  met ............... personen 

 er is geen diner maar een lunch na aankomst. Eventuele wensen: ....................................................... 

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

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

 

I k zal aanwezig zijn op de Nieuwjaarsbijeenkomst in het “Ei van Columbus” te Beekbergen  op zaterdag 16 januari 
2010. 

Gelieve mij in te schrijven als volgt:  
 deelname  met ............... personen. 

 ik blijf na afloop dineren met ............... personen en wil graag ............... vegetarische menu's. 

(Voor deze activiteit is geen inschrijfgeld verschuldigd, doch opgave is wenselijk i.v.m. de bepaling van het aantal deelnemers.) 

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

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

Ik neem graag deel aan het bezoek aan ons bezoek aan “Bastion Sonneborgh” te Utrecht op zaterdag 6 maart 2010 

Gelieve mij in te schrijven als volgt:  
 deelname  met ............... personen. 

 er is geen diner maar een lunch na aankomst. Eventuele wensen: ....................................................... 

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

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

Ik neem graag deel aan het bezoek aan “Paleis Soestdijk” op vrijdag 16 april of op zaterdag 17 april 2010. 

Gelieve mij in te schrijven als volgt:  
 deelname  met ............... personen. 

Inschrijven: wij verzoeken u bij de inschrijving aan te geven wat uw keuze is uit het volgende: 
o Ik wil deelnemen aan het bezoek aan het Paleis Soestdijk op vrijdag 16 april 2010 

(kosten in dat geval afhankelijk van aantal deelnemers. Groepen zijn beperkt tot SGS leden).  

o Ik wil deelnemen aan het bezoek aan het Paleis Soestdijk op zaterdag 17 april 2010 
(kosten rondleiding € 12,50. Bezoekende groep van 15 mensen kan ook niet SGS-ers bevatten) 

o Ik kan op beide dagen deelnemen aan het bezoek aan het Paleis Soestdijk 

N.B.: Bovenstaande kosten zijn nog exclusief de kosten van koffie en gebak bij de ontvangst 

 ik blijf na afloop dineren met ............... personen en wil graag ............... vegetarische menu's. 

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

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

2. 

3. 

4. 

5. 

De inschrijfstrookjes bij voorkeur voor alle activiteiten tegelijkertijd insturen 
s.v.p. in verband met de organisatie van de activiteiten.    
Opgaven per e-mail zijn ook mogelijk. Dan wel graag alle gevraagde 
gegevens vermelden. . 
(U kunt als u onverhoopt niet kunt deelnemen  immers nog tijdig afzeggen.) 
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In het hieronder gelegen gedeelte vragen wij u om uw belangstelling op te geven voor de activiteiten van 
het volgende seizoen. Deze opgave geldt dus NIET als definitieve inschrijving. Wij kunnen uit uw 
reacties opmaken wat uw voorkeuren zijn zodat wij de organisatie goed kunnen uitzoeken en u kunt de 
datum vast noteren in uw agenda! 

 
Ik heb belangstelling voor het bezoek aan het “Jenevermuseum” te Schiedam en de rondvaart door de grachten op 
zaterdag 9 oktober 2010. 

Gelieve mij in te schrijven als volgt:  
 deelname  met ............... personen. 

 ik verwacht aan het diner na afloop deel te nemen met ............... personen. 
 
Naam ............................................................................    Handtekening 
 

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

Ik heb belangstelling voor het bezoek aan “Corpus Experience” op zaterdag 20 november 2010.  

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

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

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

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

Ik heb belangstelling voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 15 januari 2011  

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

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

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

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

 Ik heb belangstelling voor de Fietstocht in de omgeving van de “Zaanse Schans” op zaterdag 16 april 2011  

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

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

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

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

5. 

6. 

7. 

8. 

De inschrijfstrookjes bij voorkeur voor alle activiteiten tegelijkertijd insturen 
s.v.p. in verband met de organisatie van de activiteiten.    
Opgaven per e-mail zijn ook mogelijk. Dan wel graag alle gevraagde 
gegevens vermelden. . 
(U kunt als u onverhoopt niet kunt deelnemen  immers nog tijdig afzeggen.) 


