
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de woensdagavond 
voorafgaand aan deze activiteit te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 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 16 april 2011 is al weer de laatste 
bijeenkomst van het winterseizoen 2010/2011. Wij gaan 
dan samen een fietstocht maken door de polder 
“Wijdewormer” vlak bij Zaandam. Aan het einde van 
deze ongeveer 22 kilometer fietstocht brengen wij 
uitgebreid bezoek aan de replica van de zaagmolen “Het 
Jonge Schaap”, waarna nog even kort kan worden 
rondgekeken bij de winkelstraat van de “Zaanse 
Schans” (die dus niet het hoofddoel is van ons bezoek). 

U wordt verwacht vanaf 11:00 uur bij Bar restaurant hotel D’ Vijf Broers, Lagedijk 32–34 
(tegenover de Zaanse Schans) in Zaandam. Tel.: 075–6210030 website: www.devijfbroers.nl.  
U kunt daar gezellig bijpraten en genieten van koffie/thee en een stuk heerlijke appeltaart.  
Parkeren op het parkeerterrein achter de bakkerswinkel “Het Zaanse Bakkertje”, dat in de bekende 
groene Zaanse kleur is geschilderd. Het is de bedoeling dat u zelf een lunchpakket mee neemt en 
vergeet niet om uw regenkleding mee te nemen als wat minder mooi weer is voorspeld. 

Om ca. 12 uur gaan wij beginnen aan de fietstocht. De fietsen van de SGS’ers die een huurfiets 
hebben besteld zijn dan inmiddels bezorgd bij het restaurant en de zelf meegebrachte fietsen kunnen 
worden opgehaald van de auto’s.  

Wij hebben een prachtige en gemakkelijke fietstocht uitgezet door 
de polder “Wijdewormer” waarbij de tocht gaat langs de typisch 
Zaanse huisjes en langs de vaarten en sloten.  
U kunt genieten van veel soorten vogels en waarschijnlijk zijn de 
voorjaarsbloemen in volle pracht omdat er al een paar warme dagen 
zijn geweest. Tijdens de tocht zijn er niet veel bankjes om uit te 
rusten, maar er zijn wel plekken die geschikt zijn om vogels te 
“spotten” en dan tegelijkertijd uw lunch te nuttigen.  

 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-2422976   Mobiel : 06-55380361 

E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
Hengelo Ov. : 4 april 2011 
Betreft : Fietstocht door de Wormer en in de 

omgeving van de Zaanse Schans en 
bezoek aan houtzaagmolen “Het Jonge 
Schaap” 

Naam: zie deelnemerslijst 
 

U heeft nog niet ingeschreven: 
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Vlak voor het einde van de fietstocht komen aan wij bij de rivier 
“De Zaan”, waar wij in de verte al de vele windmolens zien. Wij 
gaan dan naar de replica van de zaagmolen “Het Jonge Schaap”, 
Kalverringdijk 31a, telefoon 075-6401377. 

Vanaf ca. 14:30 uur worden wij bij de molen ontvangen met koffie 
of thee met een Zaans koekje erbij en kunnen even bijkomen van 
de fietstocht. Na de ontvangst gaan wij kijken naar een korte film 
over de herbouw van deze unieke molen. Vervolgens krijgen wij 
een uitgebreide rondleiding door de molenaar. Hierna kunnen wij 
op eigen gelegenheid de molen verder bezoeken en praten met de 
molenaar. Ons bezoek duurt ca. 1 uur en een kwartier. 

Omdat wij toch in de Zaanse Schans zijn krijgt u ook enige tijd om 
daar rond te kijken en winkeltjes te bezoeken, waaronder de eerste 
winkel van Albert Heijn. Hierna keren wij per fiets terug naar D’ Vijf 
Broers voor de borrel en het afsluitende diner. U wordt weer bij 
het restaurant verwacht om ca. 16:45 uur voor de borrel met wat 
hapjes (niet veel want wij gaan daar ook dineren). 

De SGS’ers die zich hebben opgegeven voor het diner gaan om 
ca. 18 uur aan tafel. 
Wij hebben het volgende driegangen keuzemenu afgesproken: 

Runder carpaccio met een kaaskletskop, pesto-olie en pijnboompitten 

of 

Torentje van eiertruffel en zalmtartaar 

----- 

Rundermedaillon met rode wijsaus 

of 

Gepocheerde kabeljauwrug met saffraansaus 

----- 

Petit grand dessert 

Indien u wilt overnachten, dan is dat zeer goed mogelijk. D’ Vijf Broers heeft de beschikking over 
vijftien tweepersoons kamers. Kosten ca. € 85 per nacht. Luxe ontbijt € 15 p.p.. 

Dagkosten:  € 17,50  p.p.   en   fietshuur € 12,50  per fiets 
Deze kosten zijn inclusief de ontvangst met koffie en appeltaart, het bezoek met rondleiding aan de zaagmolen en 
borrelhapjes bij terugkomst in het restaurant. De kosten van eventuele consumpties bij de borrel en het diner zijn 
voor eigen rekening en dient u zelf af te rekenen met het restaurant. 
De kosten af te dragen bij aankomst ’s ochtends in het restaurant plus de inschrijfgelden indien u deze nog niet 
had overgemaakt per bank. 

Wij van de Contactcommissie zeggen al vast “Goede reis” en graag tot ziens in Zaandam. 
 
 
 
Roelof Kruijshoop 
Voorzitter 
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Routekaartje en parkeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bar restaurant hotel D’ Vijf Broers 
Lagedijk 32–34 (tegenover de Zaanse Schans) 
Zaandam. Tel.: 075–6210030 website: www.devijfbroers.nl 

Parkeren : achter “Het Zaanse Bakkertje” 
parkeerterrein Schoolstraat 

Julianabrug 


