
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 29 februari 2012  
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 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.  
 
U wordt verwacht om 11:00 uur in het Museumcafé.  

U wordt ontvangen u met koffie c.q. thee. 

Het Museumcafé bevindt zich midden in het winkelgebied 
in het centrum van Amsterdam bij het Amsterdams 
Historisch Museum en heeft twee bezoekersingangen: 

Kalverstraat 92 en Sint Luciënsteeg 27 

Bereikbaarheid: 

Tram:     1, 2, 5 (halte Spui)    en      
               4, 9, 14, 16, 24 en 25 (halte Rokin).  

Auto & Parkeren:  
     Volg vanaf de Ringweg (A10) richting S100, afslag centrum.  
     Volg de P borden voor parkeergarages in het centrum.  
     De dichtstbijzijnde ondergrondse parkeergarage is 'De Kolk' aan de Nieuwezijds Kolk.  
     Je kunt ook gebruik maken van de ondergrondse parkeerplaats bij het Stadhuis/Muziektheater.  
     Parkeren is ingewikkeld en kost veel geld in Amsterdam. Wij bevelen aan met openbaar vervoer 
     te komen en houdt daarbij rekening met eventuele vertraging. 

Lopend:     
     Het museum ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station via Damrak, Dam  
     en Kalverstraat. 

 
Dagprogramma na de ontvangst: 

 12.00 uur: Gezamenlijke lunch : soep, broodje, jus d’orange en melk 

 12.45 uur: Ontvangst wandelgidsen van Amsterdammokum Gilde 

 13.00 uur: Vertrek wandeltocht door de Jordaan.(in drie groepen) 
     Onderweg om ± 14:30 uur een versnapering met een rustperiode van ca. 15 minuten 

 16.00 uur: Rondleiding in het Anne Frank Huis 

 

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. : 18 februari 2012 

Betreft : ons bezoek aan Amsterdam  
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De wandeling: De 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. Wij wandelen onder leiding van gidsen 
door de gezellige straatjes en de stille hofjes en proeven 
de sfeer van dit bijzondere stukje Amsterdam.  

Aan het einde van onze wandeling komen wij aan bij het 
Anne Frank Huis. Advies: houdt de weersvoorspelling 
voor 3 maart in de gaten en neem een paraplu mee als het kan gaan regenen. 
 
Het bezoek aan het Anne Frank Huis: Bij het 
Anne Frankhuis krijgen wij 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 splitsen wij ons in 
twee groepen voor een uitgebreide 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.  

 
 
 
 
 

 
Na afloop: Tijdens deze dag zullen wij polsen of er belangstelling bestaat voor een dinertje. Als er 

voldoende belangstelling is kunnen wij dan leuk samen doen. In de directe omgeving van het Anne 
Frank Huis zijn de mogelijkheden slecht, doch met een iets langere wandeling zijn er voldoende 
mogelijkheden (eventuele tips voor een leuk restaurant graag sturen aan Dirk Coster). 
 
Dagkosten:  zonder Museumkaart   € 40,00 p.p. (inclusief toegangsprijzen, rondleiding, ontvangst en lunch). 

 Met Museumkaart € 31,00 p.p. 
 Deze kosten af te rekenen bij aankomst in het restaurant (plus eventueel de  
 inschrijfgelden indien u deze nog niet had overgemaakt per bank). 
 

Ik wens u alvast een goede reis en zeg graag “tot ziens in Amsterdam”, 
Namens de SGS Contactcommissie, 
 

 

Roelof Kruijshoop 



 
Groene cirkel: Anne Frank Huis Paarse cirkel : Amsterdams Historisch Museum Rode cirkel: Amsterdam Centraal Station 


