
 
 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, 
 
Op zaterdag 20 november 2010 gaan wij de inwendige mens verkennen. Hoezo? 
Wij gaan naar “Corpus Experience” te Oegstgeest (bij Leiden). 
U wordt verwacht in Oegstgeest om circa 10:45 uur op het adres Willem Einthovenstraat 1, 
2342 BH  Oegstgeest, telefoon: 0 71-7510200.  

Zie de routebeschrijving en gegevens over de parkeren verderop in deze convocatie. 
 
U wordt na binnenkomst ontvangen in het Penthouse met koffie. 
U heeft dan de gelegenheid om de dagkosten te betalen en de 
eventueel nog niet per bank overgemaakte inschrijfkosten.  
 
Hierna wordt onze groep verdeeld over twee “flights” en begin-
nen wij aan het eerste gedeelte van de reis door de mens. Dit 
gedeelte duurt ongeveer anderhalf uur.  
 
Vervolgens gaan wij gezamenlijk lunchen in het Penthouse. U 
krijgt vers gemaakte tomatenbasilicumsoep, twee luxe broodjes 
met een ruime keuze uit soorten beleg, fruit en vanzelfsprekend 
bij de maaltijd keuze uit koffie/thee, melk/karnemelk of jus 
d'orange.  
 
Na de lunch vervolgen wij onze reis door corpus. De duur van 
de rondgang is ca. 2.5 uur. 
 
 

Naam: 
 

U heeft als volgt ingeschreven: 

– Zie de deelnemerslijst verderop in� de-
ze convocatie. De deelnemerslijst staat�
 niet op internet i.v.m. uw privacy. 

Opmerkingen: 

– alle SGS’ers die aangegeven hebben dat ze 
de convocaties per post willen ontvangen 
krijgen deze per post thuisgestuurd 

- overige opmerkingen: 

. 

 

 

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 
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Na deze beschrijving van het verloop van deze dag volgt een beschrijving van hetgeen wij 
te zien krijgen in dit unieke belevingscentrum. Ja, u leest het goed want u kunt veel dingen 
zelf doen. 
 
De wereldprimeur van een spectaculair belevingscentrum rond het menselijk lichaam. Hare 
Majesteit Koningin Beatrix 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 re-
gelmatig afgewisseld. Corpus speelt 
een educatieve, informatieve en pre-
ventieve rol op het gebied van gezond 
leven en welzijn, waarvoor steeds 
meer aandacht in de samenleving is. 
 
Vragen zoals “waarom moet ik sla-
pen?, 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 facet-
ten van de medische ontwikkeling in en rond het menselijk lichaam op duidelijke wijze te 
verklaren en te presenteren. 
  
Dagkosten: € 40,00 inclusief ontvangst, toegangsprijs en koffietafel. 

Deze kosten af te rekenen bij aankomst plus de inschrijfgelden indien u deze nog niet had 
overgemaakt per bank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de SGS Contactcommissie, 

 

 

 

Roelof Kruijshoop 
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Routebeschrijving 
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ROUTEBESCHRIJVING (auto)  

CORPUS is gevestigd aan de A44 in Oegstgeest. (Willem Einthovenstraat - Oegstgeest / 
eventueel alternatief navigatie adres: Verlengde Wassenaarseweg 1 - Leiden) 

Vanaf de A44 vanuit Amsterdam: 

 afslag Leiden afrit 8 
 Bij de stoplichten rechtsaf richting Katwijk 
 De eerste afslag direct daarna is richting CORPUS. 

Vanaf de A44 vanuit Den Haag/Wassenaar 

 afslag Leiden afrit 8.  
 Bij de stoplichten linksaf richting Katwijk.  
 Onder het viaduct door rechtdoor.  
 De eerste afslag direct na de kruising is richting CORPUS.  

Vanaf de N11 vanuit Utrecht/Bodegraven: 

 oprit A4 richting Den Haag. Eerste afslag op A4 richting Leiden/ Zoeterwoude (afrit 7) 

 Richting Leiden via de N206 richting Katwijk.  

 Na ca. 3,5 km onder het viaduct van de A44 door rechtdoor.  

 De eerste afslag direct na de kruising is richting CORPUS.  

 
ROUTROUTEBESCHRIJVING per openbaar vervoer 
 

Vanaf Station Leiden BUS 57. Uitstappen bij halte 'CORPUS'.  
Voor haltetijden zie: www.connexxion.nl 
 
 
 
PARKEREN 
 
De parkeerkosten zijn voor 4 uur € 5,00 
U kunt deze afrekenen bij de receptie in de ontvangsthal met vermelding dat u van de 
Circketclub komt, als u bij de parkeerautomaat afrekent en zou u er iets langer zijn dan  
4 uur betaalt u € 7,50 per auto. 


