
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de 
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Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Op zaterdag 15 oktober 2011 brengen we een bezoek met stadswandeling aan de 
boeiende Hanzestad Kampen aan de IJssel.  

In Kampen aangekomen moet u gaan naar De Plantage, 
dat is hét horecaplein van Kampen. Wij worden verwacht 
om circa 12.30 uur in Grand Café “De Majesteit” (op de 
foto rechts), Hofstraat 124/126, Kampen, tel.: 038-3338393. 

U wordt ontvangen met koffie en aansluitend gebruiken wij 
er de lunch, zodat u fit kunt beginnen aan de wandeling.  

Om 14.00 uur worden we door stadsgidsen opgehaald voor 
de stadswandeling door de prachtige stad Kampen, die ongeveer 2 
uur zal duren. Tijdens deze wandeling brengen we ook een bezoek 
aan de Bovenkerk bij de Koornmarkt, waar wij uitleg krijgen van de 
geschiedenis van deze beroemde kerk (op de foto rechts). 

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 Koornmarktspoort, Cellebroeders-poort en 
Broederpoort. Verder zijn er de smalle steegjes met 
bakstenen steunbogen en oude pakhuizen. Kortom een 
boeiend stadje met een rijk verleden.   

Na afloop van de wandeling om ca. 16.00 uur heeft u de 
gelegenheid om zelf de stad verder te verkennen.  

 

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. : 25 september 2011 
Betreft : Bezoek Hanzestad Kampen 

Naam: 
 

U heeft als volgt ingeschreven: 

- Zie de deelnemerslijst verderop in deze  
convocatie. Deze staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerkingen: 

-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  

ontvangen deze ook per TNT post. 

- overige opmerkingen: 
. 
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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. Het oude stadhuis maakt deel uit van het museum. In het 
museum krijg je een beeld van verleden, heden en toekomst 
middels audiovisuele middelen en de aanwezigheid van prachtige 
museale  stukken. 

Dagkosten: € 20,00. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens de SGS Contactcommissie, 

 

 

Roelof Kruijshoop 

 

Informatie over de bereikbaarheid van Kampen. 

Het Grand Café “De Majesteit” is gelegen in een voetgangersgebied. 

U kunt Kampen uitstekend bereiken per spoor. Het NS-Station van Kampen is vlak bij 
gelegen aan de overzijde van de IJssel. De loopafstand is 500 meter. 

U kunt Kampen ook uitstekend bereiken met de auto. Hieronder informatie met 
plattegrondjes over het parkeren. 

Overzichtskaart ligging van Kampen 
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Grand Café “De Majesteit”, Hofstraat 124/126, Kampen, telefoon: 038-3338393. 

 

 

Betaald parkeren Kampen 
In de gehele binnenstad geldt 
betaald parkeren op  
- maandag t/m zaterdag van 
09.00-22.00 uur  
- tarief € 1.20 per uur. 
 
 
Voor langparkeren kunt u 
terecht op de terreinen De 
Bongerd, Bregittenstraat,  
Van Heutszplein en het 
Meeuwenplein, max. parkeertijd 
3-24 uur, vast dagtarief € 5.00.  
Zie kaartje links. 
 
Zie op de volgende pagina het 
gratis parkeren ! 
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Gratis parkeren Kampen 

Op loopafstand van de binnenstad (aan de rand van het centrum) ligt een drietal 
parkeerplaatsen waar u gratis kunt parkeren tegenover het NS-station (bij politiebureau en 
dat is erg gemakkelijk te vinden) en bij de Buitenhaven. Bij de Buitenhaven heb ik 
onderstaande routebeschrijving gemaakt. 

Als u de lijn met de pijlen op het kaartje volgt, loopt u van deze parkeerplaats naar Grand 
Café “De Majesteit”, Hofstraat 124/126. De groende druppel met de A er in is de start (zie 
rode pijl) en B is het einde. Afstand 750 meter. 
 

 
 

Ligging van het NS Station 


