
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 6 maart 2013 
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 9 maart 2013 brengen wij een bezoek aan het "Nationaal Glasmuseum" en de 
Glasblazerij Leerdam. 

U wordt verwacht in het glasmuseum (zie foto rechts) vanaf 
11:00 uur. U wordt daar ontvangen met koffie en heerlijk 
appelgebak en kunt dan gezellig bijpraten met de andere 
SGS'ers. 

Het dagprogramma luidt als volgt: 

 Om 12:00 uur een uitgebreide rondleiding door twee gidsen. 
Dat zijn vrijwilligers van het glasmuseum en de glasblazerij die 
ons alles kunnen vertellen over de historie en de techniek die 
achter het glasblazen zit. 

 Om uiterlijk 13:30 uur vertrekken wij naar de glasblazerij (zie 
foto rechts). Wij krijgen daar om 14:00 uur een koffietafel 
geserveerd met brood, kaas, ham, een kroket met koffie,thee 
of melk. 

 Om 15:00 uur gaan wij de glasblazerij zelf in waar wij ook een 
rondleiding krijgen. Om ca. 16:00 uur is ons bezoek afgelopen. 

 Om 16:00 uur vertrekken wij naar een restaurant dat vlak bij is 
gelegen voor de borrel en het facultatieve diner. 

Het "Nationaal Glasmuseum" is gelegen aan de Lingedijk 28-30 in Leerdam. Verderop in deze 
convocatie is de routekaart. Op deze routekaart staat ook de route van het museum naar de 
glasblazerij. De glasblazerij is gelegen aan bij de Zuidwal.  

Parkeren: bij het museum is het gratis, doch bij de glasblazerij niet. Parkeren net voor de brug en 
het laatste stuk lopen. Voor de slechtere lopers kan ook dichterbij worden geparkeerd. Er is een 
gratis mogelijkheid, maar dan is het wel verder lopen. Zie hiervoor verderop in deze convocatie. 

 

 

 
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. : 24 ferbuari 2013 
Betreft : ons bezoek aan Leerdam 
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Het museum is het kenniscentrum over de Nederlandse 
glaskunst en glasnijverheid vanaf 1850. Het museum is pas 
geleden helemaal gerenoveerd en vernieuwd. Hare Majesteit 
de Koningin heeft het nieuwe Nationaal Glasmuseum geopend. 
De opening van het nieuwe Glasmuseum was het sluitstuk van 
een langdurig veranderingsproces. 

In 1953 werd, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Leerdamse glasfabriek, het eerste glasmuseum geopend in 
Leerdam. Het museum werd gevestigd in het oude dijkhuis van 
de legendarische fabrieksdirecteur Petrus Marinus Cochius 
(1874-1938). Begonnen als een typisch fabrieksmuseum groeide het glasmuseum uit tot een 
nationaal museum met de mooiste en grootste collectie Nederlands glas van 1880 tot heden.  
 
Dagkosten:  Zonder Museumkaart   € 30,00 p.p. (inclusief toegangsprijzen, rondleiding, ontvangst en lunch). 

 Met Museumkaart € 20,00 p.p. 
 Deze kosten af te rekenen bij aankomst in het museum (plus eventueel het inschrijf- 
geld indien u dit nog niet had betaald per bank). 

 
Ik wens u bij deze alvast een goede reis. Tot ziens in Leerdam. 
Namens de SGS Contactcommissie, 
 
 

Roelof Kruijshoop 
 

Parkeren Glasmuseum: 
Volg de route naar het museum over de 
Lingedijk. 
 
Uw auto kunt u parkeren op de parkeerplaats 
van het museum, tegenover de flat.  
Tachtig meter na deze parkeerplaats vindt u 
de beide villa's van het nieuwe museum. 

Met openbaar vervoer: vanaf het NS-station 
is het tussen de 20 en 25 minuten lopen naar 
het museum. U loopt door het centrum heen 
richting de haven. Bij de haven slaat u 
rechtsaf. U blijft het water volgen, over de 
loopbrug en onder de Provinciale weg. U 
loopt langs de Lingedijk tot aan het museum. 

Parkeren Glasblazerij: 
In het centrum van Leerdam kunt u betaald parkeren. Bij het Voorwaartsveld (aangegeven op 
borden als P Glasblazerij 2 en zie de groene druppel "B" ) kunt u gratis parkeren. U loopt dan door 
het poortje onder de flatgebouwen door.  

U steekt de weg over en vervolgens loopt u naar De Blauwe Hoed en volgt de haven naar de 
Glasblazerij. De Glasblazerij is gevestigd in een grote houten loods. Deze wandeling duurt ongeveer 
10 minuten.   
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