
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hengelo Ov.,  23 augustus 2011 
Betreft: Winterprogramma SGS Contactcommissie 

 

Beste vrienden en vriendinnen van SGS CC, 
 
Het cricketseizoen 2011 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! 

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

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 2012 en het voorjaar van 2013, 
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 zodat deze niet als een 
verrassing komen en wij inschrijvingen moeten missen omdat u andere zaken in uw planning hebt 
opgenomen. 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: wij willen uw inschrijvingen graag ontvangen voor eind september a.s. en geef 
alstublieft de inschrijvingen voor alle activiteiten waaraan u wilt deelnemen tegelijkertijd 
door. De tijd gaat snel en op 15 oktober a.s. is de eerste activiteit (stadswandeling in Kampen 
met bezoek aan de Bovenkerk) en wij willen graag tijdig weten op wie wij kunnen rekenen. 

Nieuw: omdat het onhandig is om tien inschrijfstrookjes te voorzien van naam, adres en 
handtekening is nu in plaats daarvan een formulier bijgevoegd waarin u op gemakkelijke wijze uw 
inschrijving c.q. belangstelling kenbaar kunt maken. Wij willen ter wille van een goede organisatie 
graag dat u nu al bij alle activiteiten uw inschrijving of belangstelling invult. Later inschrijven is 
echter wel toegestaan. U kunt dan hetzelfde formulier gebruiken of een e-mail of brief sturen met 
alle benodigde gegevens. 
 
Na deze lange maar tegelijkertijd belangrijke inleiding volgt op de volgende pagina het programma 
van alle activiteiten t/m april 2013. 
 
Namens de SGS Contactcommissie, 
Roelof Kruijshoop  



 

 

 

Programma Winteractiviteiten 2011-2013 
 
 
1. Op zaterdag 15 oktober 2011 brengen we een bezoek met 

stadswandeling aan de boeiende Hanzestad Kampen aan 

de IJssel. De gunstige ligging aan de drukbevaren 

handelsroute maakte dat Kampen zich al snel ontwikkelde 

van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. 

In de binnenstad van Kampen vindt u die rijke 

geschiedenis terug met o.a. veel oude gebouwen, zoals het 

Oude Raadhuis en het Gotische Huis, de stadpoorten 

Koorenmarktspoort, Cellebroederspoort en Broederpoort. 

Verder zijn er de smalle steegjes met bakstenen steunbogen 

en oude pakhuizen. Kortom een boeiend stadje met een rijk 

verleden. Tijdens de stadswandeling brengen we ook een 

bezoek aan de Bovenkerk bij de Koorenmarkt.  

We worden ontvangen om 12.30 uur met koffie en een lunch in Grand Café ‘De Majesteit’ gelegen 

aan De Plantage. Om 14.00 uur worden we daar door de stadgidsen opgehaald voor de stadswandeling 

met een bezoek aan de Bovenkerk, die ongeveer 2 uur zal duren. Na afloop van de wandeling om ca. 

16.00 uur heeft een ieder nog de gelegenheid om zelf de stad verder te verkennen.  

Voor de SGS‟ers die hierna ergens willen dineren op eigen gelegenheid hebben wij voor de liefhebbers 

nog evt. een leuk dineradresje aan de kade.  Indien men nog meer wil weten over de stad kan er ook nog 

het stedelijk Museum Kampen aan de Oudestraat 133 bezocht worden.In dit museum  krijg je een beeld 

van verleden, heden en toekomst middels audiovisuele middelen en de aanwezigheid van prachtige 

museale  stukken. 

Dagkosten: ca. € 20,00. 

  
 
2.  Niet op de zaterdag, want dan is het archief gesloten, 

maar op VRIJDAG 25 november 2011 brengen wij een 

bezoek aan het Nationaal Archief en de Koninklijke 

Bibliotheek  in Den Haag. Sinterklaas is dan weer in ons 

land. Onze gedachten gaan bij het maken van surprises en 

gedichtjes terug naar wat er het afgelopen jaar gebeurd is. 

Maar er is een plek waar je kunt zoeken naar wat er in ons 

land de afgelopen 1000 jaar gebeurd is: het Nationaal 

Archief. De geheimen van “het England Spiel”, de 

Hoffman affaire, maar ook spelmomenten uit voetbal-

wedstrijden. De geschiedenis van Nederland, maar ook 

een bron voor stamboomonderzoek. Eeuwenoude kaarten, een kijkje op 

Kaapstad in de 17e eeuw, maar ook een verzameling patenten van 

heimachines, optische telegraaf, duikboot en duikerpak 

Een stoffige boel? Dat proberen ze nu juist te vermijden. We krijgen een 

kijkje achter de schermen. Wat komt er allemaal bij kijken om ruim 100 

km documenten, 350.000 kaarten en tekeningen, miljoenen foto‟s en 

digitale bestanden te bewaren en te onderhouden. We krijgen een kijkje in 

de depots, we zien het werk van de restaurateur en we bezoeken de 

tentoonstellingsruimte van het Nationaal Archief en de Koninklijke 

Bibliotheek onder leiding van gidsen in groepjes van 15 personen. De 

groepen starten elk half uur wisselend in het archief en in de bibliotheek, 

zodat de wachttijd wordt beperkt. Het Nationaal Archief/De Koninklijke 

Bibliotheek liggen naast Den Haag Centraal Station. We lunchen vooraf 

in het naastgelegen La Place restaurant. Einde om sluitingstijd (17.00 

uur). Eventueel eten naderhand op eigen gelegenheid.  

Dagkosten: ca. € 16,-- euro inclusief lunch.  

 



 

 

 

3. Op zaterdag 14 januari 2012 zal de 

Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden in 

Hilversum. Wij zijn welkom vanaf 17:00 uur in 

Restaurant Robert gelegen in het Spanderswoud 

te Hilversum.  

 U wordt ontvangen met een aperitief en het plan 

is om ongeveer om 18:30 uur aan tafel te gaan 

voor een 3-gangen diner. Voorgerecht en 

hoofdgerecht met keuze uit vis, vlees of 

vegetarisch. 

 Dinerkosten: € 35,00 - € 40,00 afhankelijk van 

uw keuze. 

Ook kunnen wij onder de inmiddels door SGS-ers zeer gewaardeerde 

klanken van The Difference de dansvloer betreden.  

 
 
4. Op zaterdag 3 maart 2012 gaan wij eerst wandelen door de Jordaan in Amsterdam onder leiding van 

gidsen om hierna een bezoek te brengen aan het Anne Frank Huis.  

Ontvangst om 11:00 uur in het Museumcafe, waarna wij starten 

met een lunch. Om 13.00 uur worden wij hier opgehaald door 

de gidsen van het Gilde Amsterdam voor onze wandeling door 

de Jordaan. De Amsterdamse Jordaan is ongetwijfeld de meest 

bezongen, beschreven en geromantiseerde stadswijk van 

Nederland. Ooit aangelegd als wijk voor arbeiders, 

ambachtslieden en kleine zelfstandigen is het vandaag de dag 

een favoriete wijk voor studenten, artiesten en jonge 

ondernemers. Wandel door de gezellige straatjes en de stille 

hofjes en proef de sfeer van dit bijzondere stukje Amsterdam. Wij worden rondgeleid door de gidsen van 

het Gilde Amsterdam die ons na de wandeling naar het Anne Frank Huis brengen. Bij het Anne 

Frankhuis eerst een inleidend programma met veel informatie over de 

onderduikgeschiedenis van de familie Frank, uitleg over het museum en 

de Anne Frank Stichting, zodat u goed voorbereid bent op de gang door 

het museum. Hierna een 

rondleiding met gidsen.  

Helaas is de wereld-

beroemde en zeer oude 

kastanjeboom onlangs 

bezweken tijdens harde 

wind, maar dat was natuurlijk maar een klein onderdeel van het hele 

gebeuren.  

Dagkosten: ca. € 39.50 p.p. (inclusief toegangsprijzen, rondleiding, 

ontvangst en lunch). 

 

 

5. Op zaterdag 14 april 2012 bezoeken wij een deel van het 

vestingsysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste 

infrastructurele project ooit binnen Nederland. Het strekt 

uit van Pampus tot aan de Biesbosch (86 km) en omvat 

46 forten en 5 vestingsteden. De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie was een verdedigingslinie. Het grootste fort 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie maakt deel uit van 

het landgoed Rhijnauwen. Het Fort bij Rijnauwen is 

gebouwd tussen 1867 en 1869 en diende samen met de 

andere forten rond Utrecht ter verdediging van de stad en 

als afsluiting van de Houtense Vlakte. 



 

 

 

Water was het verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, 

konden stroken weiland tussen Muiden en de Biesbosch onder 

water gezet worden. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 

1940.  Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij 

rivieren en dijken, bleven sommige gronden droog en dus 

begaanbaar door de vijand. Deze kwetsbare delen van de 

Waterlinie werden onder schot gehouden vanuit forten. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers over de onder water 

gezette gebieden vliegen, blijkt dat de Linie zijn 

verdedigingswaarde grotendeels heeft verloren. Tegenwoordig 

heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu een prachtig gebied, waarin je de 

geschiedenis volop kunt beleven. Laat je verrassen! 

Verzamelen om 13:00 uur in het Theehuis Rhijnauwen, waar 

wij worden ontvangen met koffie/thee en gebak. Daarna 

wandelen we naar de ingang van het fort bij Rhijnauwen. Wij 

krijgen daar een uitgebreide excursie van ca. 2,5 uur.  

Dagkosten: ca. € 20,00 p.p. voor ontvangst en de excursie.Idee 

is om deze laatste winteractiviteit van het jaar 2012 af te sluiten 

met een diner. Gezien de ligging van het fort is voor de hand 

liggend dat we dat gaan doen bij onze welbekende locatie “Het 

Wapen van Bunnik”. 

 Kosten van een 3 gangen diner tussen de € 35,00 en € 40,00. 

Deelname aan het diner is uiteraard facultatief en daarvoor apart aanmelden. Daarbij aangeven: vlees, 

vis of vegetarisch. 

 

6. Op zaterdag 13 oktober 2012 gaan we naar de Apenheul in Apeldoorn. Iedereen heeft er ongetwijfeld 

van gehoord, maar ben je er ook geweest? Vooral voor SGS-ers met kinderen of kleinkinderen 

natuurlijk een fantastisch uitstapje. 
We verzamelen in een theehuis voor een lunch om 12 uur. 

Hierna worden we door een gids meegenomen naar de 

verschillende hoeken van het park. De werkelijk zeer 

enthousiaste gidsen weten boeiend te vertellen over de historie 

van het park, de doelen die de Apenheul ondersteunt en over de 

laatste nieuwtjes en roddeltjes van de bewoners. Tot slot 

worden we afgeleverd bij de Bongo Bonde waar we de 

voedersessie van de Gorilla‟s zullen bijwonen. Dat wordt een 

voorstelling om te onthouden. De oudere apen zitten over het 

algemeen rustig te wachten en vangen zo af en toe een appel of 

sinaasappel of wat er zo langs komt vliegen. De jeugd houdt 

zich meestal bezig met ravotten en circuskunsten, waarbij ze zo 

af en toe door de ouderen tot orde worden geroepen. De 

meesten zullen wel weten dat dit voorjaar in Apenheul een 

ware babyboom plaats gevonden. Het is uitgebreid in het 

nieuws geweest. De gorillagroep is daarbij met 5 kleintjes 

uitgebreid. Hiervan is er jammer genoeg inmiddels één 

overleden.  

Bijzonder zijn de drie neusapen die in 2011 vanuit 

Singapore overgekomen zijn. Een soort die in het wild alleen 

nog in Borneo voorkomt. Apenheul is de enige dierentuin in 

Europa waar deze soort aanwezig is en zal het voortouw nemen 

voor een fokprogramma met een groepje van deze bedreigde 

diersoort.  

Het terrein is vanaf 10.00 uur open dus niets let je alvast eerder van de 32 verschillende apensoorten te 

genieten. Vooral de slingerapen zijn ware evenwichtskunstenaars waar je rustig uren naar kunt kijken.  

Voor hen die minder goed ter been zijn zijn rolstoelen bij de ingang beschikbaar. 

Verwachte dagkosten circa € 35,00 per volwassene.  



 

 

 

7. Op zaterdag 24 november 2012 gaan wij naar het Vredespaleis in Den Haag. Wij hebben met Steven 

van Hoogstraten (oud-voorzitter van de K.N.C.B.) afspraken kunnen maken voor dit bezoek. Even een 

stukje historie als achtergrondinformatie. De befaamde staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie 

werd bereid gevonden om de bouw van een 

wereldvredescentrum in Den Haag mogelijk te maken met een 

schenking van 1,5 miljoen dollar. Voorwaarde was dat het 

„Vredespaleis‟ niet alleen het Permanente Hof van Arbitrage 

zou huisvesten maar ook een juridische bibliotheek van het 

allerhoogste niveau. Voor het beheer van het geld en de 

voorbereiding van de bouw werd in 1904 een speciale stichting 

gevormd. Deze CarnegieStichting is tot aan vandaag nog altijd 

eigenaar en beheerder van grond en gebouw. Tegenwoordig 

krijgt ze ook financiële steun van het Nederlandse ministerie 

van Buitenlandse Zaken. 

 Ontvangst vanaf 11:00 uur in een horecagelegenheid in de buurt (bijvoorbeeld het Carlton Ambassador 

Hotel) , lunch daar start om 12:00 uur. Ons bezoek aan het Vredespaleis start om ca. 14:00 uur en duurt 

ongeveer 2 uur. Wij starten in het Visitor Centre waarna een rondleiding door het paleis. Het 

Vredespaleis (geopend 1913) is de hoofdzetel van twee internationale rechtsorganen. Te weten het 

Internationaal gerechtshof van de VN (1946) en het Permanente Hof van Arbitrage (1899). Beide zijn 

heel actief, maar kenden ook rustiger perioden. Laatste zaak bij het ICJ is een grenskwestie tussen 

Camboja en Thailand in de buurt van een befaamde tempel. Bekende uitspraak van het PCA ( 

Permanent Court of Arbitration) is de IJzeren Rijn, de spoorverbinding van België naar Duitsland door 

Nederland heen,  die er nu toch mag komen.  

 Hierna gaan wij gezamenlijk borrelen en eventueel op eigen gelegenheid dineren op eigen 

gelegenheid start 18:00 uur. 

 

8. Op zaterdag 19 januari 2013 zal de Nieuwjaarsbijeenkomst als 

het in 2012 goed is bevallen opnieuw worden worden gehouden 

in Hilversum bij Restaurant Robert 

Wij zijn welkom vanaf 17:00 uur in Restaurant Robert 

gelegen in het Spanderswoud te Hilversum.  

 U wordt ontvangen met een aperitief en het plan is om 

ongeveer om 18:30 uur aan tafel te gaan voor een 3-gangen 

diner. Voorgerecht en hoofdgerecht met keuze uit vis, vlees of 

vegetarisch. 

 Dinerkosten: € 35,00 - € 40,00 afhankelijk van uw keuze. 

 

9. Op zaterdag 9 maart 2013 brengen wij een bezoek aan het 

Nationaal Glasmuseum in Leerdam. 

 Het Nationaal Glasmuseum is het kenniscentrum over de 

Nederlandse glaskunst en glasnijverheid vanaf 1850. In de 

Glasblazerij Leerdam worden doorlopend demonstraties 

glasblazen gegeven. Vanaf een ruime tribune heeft u prima 

zicht op onze glasblazers die zich vele jaren hebben bekwaamd 

in dit oude en vurige ambacht. 

 Dagkosten: ca. € 25,00 exclusief diner 

 

10.  Op zaterdag 20 april 2013 gaan wij genieten van een fiets- en 

scootertocht Veluwezoom en IJsselvallei bij Rheden. Met 

gehuurde  elektrische tweewielers  (fietsen met 

trapondersteuning en electro-scooters) rijden we de 

zogenaamde “Middachtenroute “van ca. 25 km. U kunt 

natuurlijk ook uw eigen fietsen meenemen. Nieuw is dat u de 

elektrische fietsen kunt huren (fietsen met trapondersteuning, 

zodat je veel gemakkelijker vooruit komt) of zelfs 

elektroscooters waarbij je helemaal niet meer hoeft te trappen. 

Kasteel Middachten 



 

 

 

 Ontvangst om 12:00 uur met koffie (2x) en gebak in de brasserie van het Veluwetransferium. U 

ontvangt hier uw lunchpakket, dat wij tijdens de fietstocht nuttigen. Ook ontvangt u da van ons een 

routebeschrijving, die gebruik maakt van de bekende “fietsknoopunten”. 

 Om 13.00 uur kunt u hier uw gehuurde fiets, elektrische fiets of elektrische scooter ophalen en wij 

vertrekken dan om te genieten van de fietstocht. Onderweg bezoeken we enkele interessante rustpunten 

zoals bij Dieren de wijngaard “Domein Hof”, De Carolinahoeve (pannen-koekenhuis), paviljoen De 

Posbank van Natuur-monumenten en de schaapskooi bij Rheden. De gehuurde fietsen/scooters moeten 

voor 16 uur worden ingeleverd. Bij het Veluwetransferium  kunnen we na terugkomst ook nog het 

interessante informatiecentrum van Natuurmonumenten bezoeken. 

 Om ca. 17:00 uur komen wij bijeen in een zijvleugel van het 

restaurant “Prins Heerlijk” bij het Veluwetransferium voor een 

aperitief en een koud- en warm buffet.   

Kosten diner € 26,50 p.p. excl. drankjes en eventuele hapjes. 

 Dagkosten circa € 32,00 (inclusief ontvangst en huur 

elektrische fiets of scooter; gewone fiets met versnellingen  

€ 9,50 goedkoper; u moet wel € 50,00 borg betalen die u na 

inlevering weer retour ontvangt. 

 Let op: een geldig rijbewijs B of AM moet voor de scooter 

worden getoond). 

   

  

 

MOGELIJKHEDEN OM IN TE SCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN 

DE DIVERSE PROGRAMMAONDERDELEN 

U kunt inschrijven bij voorkeur door: 

 het sturen van het ingevulde inschrijfformulier per e-mail naar re.kruijshoop@home.nl. 

Dat gaat snel en gemakkelijk en er hoeft geen postzegel op!  

òf door: 

 het per post inzenden van het ingevulde inschrijfformulier naar: 

SGS Contactcommissie 

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 en daarmee niet te wachten. 

(De dagkosten niet overmaken, die rekenen wij met u af op de dag zelf). 

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 SGS Contactcommissie,         
R.E. Kruijshoop  (Voorzitter)  re.kruijshoop@gmail.com 074-2422976 

R.E. van den Berg van Saparoea r.vd.berg.v.saparoea@hccnet.nl 055-5409664 

G.Th. Burki theoburki@gmail.com 0316-330448 

D.A. Coster dirkcoster@online.nl 0297-288774 

W.G. Reman george.reman@xs4all.nl 035-5823161 
 

Electroscooter 



 Adres

deelname

nr. datum activiteit

ik schrijf in 

met aantal 

personen

per 

persoon

totaal te 

betalen 

bedrag 

inschrijfgeld lunch diner

aantal 

heren-

fietsen

aantal 

dames-

fietsen

tandem

aantal 

elektische 

fietsen

aantal 

electro-

scooters

1 zaterdag 15 oktober 2011 € 2,00

2 vrijdag 25 november 2011 € 2,00

3 zaterdag 14 januari 2012

4 zaterdag 3 maart 2012 € 2,00

5 zaterdag 14 april 2012 € 2,00

belangstelling 

met aantal 

personen lunch diner

eigen 

fietsen

aantal 

heren-

fietsen

aantal 

dames-

fietsen

tandem

aantal 

elektische 

fietsen

aantal 

electro-

scooters

6 zaterdag 13 oktober 2012

7 zaterdag 24 november 2012

8 zaterdag 19 januari 2013

9 zaterdag 9 maart 2013

10 zaterdag 20 april 2013

vlees vis halal

Aantal waarvoor dit van toepassing is : 

Bezoek Apenheul te Apeldoorn

Bezoek Vredespaleis te Den Haag

Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant 

Robert te Hilversum

Bezoek Nationaal Glasmuseum te 

Leerdam

Fiets- en scootertocht Veluwezoom en 

IJsselvallei bij Rheden

huurfietsen

Telefoonnr.  mobiel      06 - 

vegetarisch             Eventuele speciale wensen ten aanzien van de maaltijden: 

Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant 

Robert te Hilversum

Wandelen Jordaan en                          

bezoek Anne Frank Huis in Amsterdam

neem 

eigen 

fietsen mee

WINTEREVENEMENTEN STILL GOING STRONG

INSCHRIJFFORMULIER 2011-2013

ACTIVITEIT

INSCHRIJVING VOOR DE DEELNAME AAN ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN

inschrijfgeld

Stadswandeling Hanzestad Kampen

 Naam

 E-mail adres

Totaal te betalen 

inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld maak ik tegelijkertijd met deze inschrijving over aan de 

Contactcommissie SGS : rekening nummer ING Bank 0483864

deelname aan de 

maaltijden

Bezoek Nieuwe Hollandse Waterlinie bij 

Fort Rhijnauwen

Wij hebben belangstelling voor 

onderstaande activiteiten

nog geen inschrijfgeld 

verschuldigd

Bezoek Nationaal Archief en Koninklijke 

Bibliotheek te Den Haag

Om in te schrijven dit formulier invullen en sturen aan: 
R.E. Kruijshoop, Klinkeweg 13, 7552 PB  HENGELO 
 
Per e-mail: re.kruijshoop@gmail.com                                     


