
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 21 november 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 24 november 2012 gaan wij naar het Vredespaleis in Den Haag. 

U wordt om ±13:30 uur verwacht in Carlton Ambassador, 
Sophialaan 2, 2514 JP Den Haag. Wij ontmoeten elkaar dan in 
een voor ons gereserveerd deel van de zaal “Henricus”. 
U wordt ontvangen met koffie/thee met heerlijk stuk 
huisgemaakte appel- of hazelnoottaart. Steven van 
Hoogstraten, heeft deze dag voor ons georganiseerd en hij zal 
ons begeleiden. 

Om ±14:30 uur gaan wij wandelen naar het vlak bij gelegen 
Vredespaleis. De wandeling is ongeveer 500 meter lang en wij 
moeten ons daar melden in het Visitors Centre om 15:00 uur. 

In het Visitors Centre krijgen wij in 30 tot 45 minuten door middel van een 
tentoonstelling en een film informatie over het Vredespaleis en de 
instituten die hierin gevestigd zijn. Hierna volgt een rondleiding (in 2 
groepen), waarbij een gids ons vertelt over het gebouw en de instellingen 
die erin gehuisvest zijn. Een rondgang door de Grote en Kleine 
Rechtszaal, de gaanderijen en de Japanse Zaal geeft u een impressie 
van de mooiste ruimtes in het gebouw.  

Om ongeveer half vijf komen wij aan het einde van onze rondleiding en gaan wij weer terug naar het 
Carlton Ambassador Hotel, waar wij een ruimte gereserveerd hebben voor de borrel en een 
uitstekend diner. U krijgt de keus uit een diner met vlees en een met vis. De SGS’ers die hebben 
aangegeven te willen blijven dineren gaan omstreeks zes uur aan tafel. 

Dagkosten: € 20,00 exclusief diner. 

Ik wens u alvast een goede reis en zeg graag “tot ziens in Carlton Ambassador Den Haag”, 
 
Namens de SGS Contactcommissie, 
Roelof Kruijshoop 

 

 
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 oktober 2012 
Betreft : ons bezoek aan het Vredespaleis 
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ROUTEKAARTJES naar Den Haag met Carlton Ambassador Hotel en het Vredespaleis 
 
 
 

 

Plein 1813 

Zeestraat Vredespaleis 

Hotel Carlton Ambassador 

Vredespaleis 
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PARKEREN 

Op zaterdagmiddag kan je goed je auto parkeren op Plein 1813 (betaald parkeren, vlak bij de 
residentie van de Engelse Ambassadeur, v/h de woning van Joseph Luns, lang geleden).  

Dan is het nog minder dan 5 minuten lopen naar het Carlton Ambassador Hotel. 

Mocht er onvoldoende plaats zijn dan kan u ook parkeren langs de Zeestraat (ook betaald).  

Er is geen parkeergarage vlak bij en de gemeentelijke parkeergarages zijn na 18:00 uur of 22:00 uur 
gesloten). 
 

REIZEN MET OPENBAAR VERVOER 

Vanaf Den Haag Centraal Station: 

Busplatform Den Haag: neem Stadsbus 24 (richting Kijkduin) van de HTM 

Vertrek 13:07 uur. 

Uitstappen om 13:14 uur Halte Mauritskade 

Hierna 4 minuten lopen naar Sophialaan 2 

Let goed op - mogelijk zijn er niet overal trottoirs of wandelpaden langs deze route. 

Routebeschrijving wandelen van bushalte naar Sophialaan 2, Den Haag 

1. Ga noordwestelijke op Alexanderstraat richting Sophialaan 
2. Flauwe bocht naar links naar de Sophialaan 
3. Sla rechtsaf om op de Sophialaan te blijven 
4. Sla linksaf om op de Sophialaan te blijven 

U vindt uw bestemming rechts 

  Hotel Carlton Ambassador 

 

 

 

 

   Bushalte Mauritskade 

 


