
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de woensdag-
avond voorafgaand aan deze activiteit te melden bij: 
R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  
Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

 
 
Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
 
Hierbij ontvangt u de uitgebreide gegevens voor ons bezoek aan “Space Expo” in Noordwijk dat 
op zaterdag 21 november 2009 zal plaatsvinden en waarvoor u heeft ingeschreven. 

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 gevonden. 

Wij beginnen met ontvangst en een lunch om 11:45 uur in het door SGS’er Jan Tekenbroek 
aanbevolen Café Restaurant "De Zwaan" Boulevard 111, 2225 HC, Katwijk aan zee, telefoon 
071-4012064. 
Dit restaurant is gelegen op slechts 4 km rijden van de Space Expo. Het is een vis- en 
vleesspecialiteiten-restaurant, direct aan de kust met prachtig uitzicht op zee en u kunt er prima 
parkeren. Een routekaartje met de route er heen treft u aan verderop in deze convocatie. 

Wij ontvangen u met een kop koffie/thee en gaan na de ontvangst met elkaar genieten van een 
uitgebreid koffietafel buffet. 

Om 12:50 uur gaan wij vertrekken naar het bezoekerscentrum van “Space Expo”, Keplerlaan 3, 
Noordwijk, telefoon 0900-8765432. Wij worden daar aan de kassa verwacht uiterlijk om 13:15 uur. 
U terft in deze convocatie ook een routekaartje met beschrijving aan voor onze tocht van “De 
Zwaan” naar “Space Expo”. 

Onze uitgebreide rondleiding door de tentoonstelling duurt ongeveer een uur en staat onder leiding 
van twee gidsen. De rondleidingen starten om 13:30 uur. Na afloop van de rondleiding kent u al een 
beetje de weg in Space Expo maar heeft u nog veel te bekijken en te onderzoeken over. U kunt dat 
op eigen gelegenheid doen tot de sluitingstijd om 17:00 uur. 

Na afloop kunnen wij op eigen gelegenheid borrelen en evt. dineren. Dat kan ook in Katwijk aan Zee 
bij het uitstekende restaurant De Zwaan. Het is verstandig om hierover een afspraak met elkaar te 
maken voor wij uitzwermen over het expositieterrein. 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 
 
 
 
Hengelo Ov. : 1 november 2009 
Betreft : Bezoek aan “Space Expo” 

 
 
U heeft als volgt ingeschreven: 

- deelname met personen 

 - deelname diner personen  

Opmerkingen:  

-  Voor e-mail gebruikers zijn de gegevens 
van de inschrijving niet ingevuld.  
Zie hiervoor bijgaande deelnemerslijst”. 

- SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per TNT post. 

-  
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Nog even de algemene beschrijving van Space Expo. 

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 en 
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 en 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 in-
formeren over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.  

 
Dagkosten:  € 30,00 incl. ontvangst en lunch in Katwijk en de toegang en de uitgebreide rondleiding 
in Space Expo.  
Deze kosten af te rekenen bij aankomst in Restaurant De Zwaan. 
In het arrangement bij Restaurant De Zwaan zitten als consumpties koffie, thee, melk en   
Jus d'orange. Andere genoten consumpties graag zelf afrekenen met het restaurant. 
 
Wij van de Contactcommissie zeggen al vast “Goede Reis” en graag tot ziens in Restaurant De 
Zwaan te Katwijk aan Zee op 21 november a.s.! 
 
 
 
 
Roelof Kruijshoop 
Voorzitter 
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Naar Restaurant De Zwaan, Boulevard 111, Katwijk aan Zee 

 
Routekaartje Restaurant De Zwaan, Boulevard 111, Katwijk aan Zee naar Space Expo, Keplerlaan 3, Noordwijk 

 
 afstand    tijd 
Neem direct tweede afslag op de rotonde naar de Binnensluis  1,52 00:02 
Op de Hoorneslaan links afslaan naar de Biltlaan  2,76 00:04 
Op de Biltlaan na 94 m rechts afslaan naar de Biltlaan  2,85 00:04 
Neem na 269 m tweede afslag op de rotonde naar de Biltlaan  3,12 00:04 
Op de Biltlaan na 778 m links afslaan naar de Keplerlaan  3,90 00:06 
Einde bebouwde kom Katwijk aan Zee op de verder op de Keplerlaan Katwijk aan Zee 3,91 00:06 
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Deelnemerslijst Space Expo 
 
 
Inschr. t/m : 01-11-2009     Act. 2 21-11-2009 

     Space Expo Noordwijk 

aam totaal Voornaam Partner Plaats Telefoonhs/ktr Inschr 2  

Ing. C.W. Bax Chris Heleen Roosendaal 0165-559461 2  

Ir. R.E. van den Berg van Saparoea Raimond Judith Apeldoorn 055-5409664 2  

C. Burki Coen Diny Wychen 024-6452333 2  

Ing. G.Th. Burki Theo Blanche Zevenaar 0316-330448 2  

D.A. Coster Dirk  Mijdrecht 0297-288774 1  

A.H. Distelbrink Anton Molly Leiden 071-5767804 2  

J.W. Heshusius Jan Willem Gerda Oudewater 0348-562695 1  

J.W. Hinse Jan Yvonne Blom Apeldoorn 055-3557685 1  

Ing. H.H. Huising Herman Liesbeth Rotterdam 010-4180648 2  

H.H.M. Kloppenburg Henk  Haaksbergen 053-5741204 1  

R.E. Kruijshoop Roelof Aly Hengelo 074-2422976 2  

J.M. Lantinga  Annemarie Den Haag 070-3284300 2  

A.H.A. de Neef Aad  Zeist 030-6955864 1  

Ir. W.E.P. Neleman Wim Henny Voorst 0575-502560 2  

D.G.F. Noorhoff Donald Alma De Bilt 030-8895661 2  

E.D. Ohm Duco Lideke Laren 035-5388168 2  

W.G. Reman George Gonnie Loosdrecht 035-5823161 2  

G.L. Rijken Georg  Ruurlo 0573-450243 2  

Mr. H. de Ruiter Henk Tine Amstelveen 020-6452976 2  

J.E. Tekenbroek Jan Anneke Wassenaar 070-5117621 2  
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