
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op woensdag  
15 januari 2014 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 18 januari 2014 organiseren wij de Nieuwjaarsbijeenkomst van SGS CC.  

Dit jaar gaan wij naar Hotel Restaurant Belvédère. 

Adres: Lekdijk-West 4, 2871 MK Schoonhoven  

Tel.: 0182-325222. Website: www.devaho.nl/hotelbelvedere.html 

De laatste keer dat we daar een zeer gezellige bijeenkomst (met 
kegelbaan) hadden was al weer 12 jaar geleden. Daarom 
dachten wij als commissie dit maar weer eens op het progrmma 
te zetten!  

U wordt verwacht om 17.00 uur in de kegelbaanruimte met bar in 
het souterrain om bij gezellig met elkaar te praten en tevens een uurtje 
te kegelen met behulp van de kegelbaanassistentie. Het is een mooie 
baan, die nog met de hand wordt bediend.  
Om 18.30 uur gaan we naar boven naar de ‘’Opkamer” om te genieten 
van een uitgebreid buffet met deels warme gerechten (vlees en vis).  
Svp speciale dieetwensen  z.s.m. aan ons doorgeven 

De kosten bedragen € 35,00 p.p. bedragen excl. de te nuttigen drankjes. 
De consumpties moeten na afloop zelf worden afgerekend met het 
restaurant middels de bij ontvangst verstrekte  consumptiebonnen. 

Er zijn voor deze bijeenkomst geen inschrijfgelden verschuldigd, maar u dient wel in te schrijven in 
verband met de organisatie rondom het diner! 

Ik wens u alvast een goede reis en zeg "graag tot ziens in Schoonhoven”, 
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. : 28 november 2013 

BeBetreft : Nieuwjaarsbijeenkomst Schoonhoven 

De SGS-ers die na afloop graag willen overnachten kunnen een kamer 
reserveren (ook telefonisch) bij de gebroeders De Wit (Jos of John). 
Doe dit bijtijds en vermeld erbij dat je lid bent van SGS i.v.m. een korting op de 
kosten. Het hotel heeft in totaal 10 st.2-pers.kamers en 2 st. 1-pers. kamers. 
De kosten  voor een 2 pers. kamer, incl. ontbijt ,bedragen dan €100,- voor 2 
personen en voor een 1 pers. Kamer €70,-.  
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Routebeschrijving 
Lekdijk West 4 
2871 MK Schoonhoven 
TEL +31 182 325222 - FAX +31 182 325229  

Hotel-Restaurant Belvédère bevindt zich aan de Lekdijk in Schoonhoven.  
U kunt hieronder de route naar ons hotel vinden vanaf enkele richtingen, of kijkt u op 
de onderstaande kaart. 
 
Vanuit de richting Utrecht via de N210 

Vanaf knooppunt Oudenrijn volgt u de richting 's Hertogenbosch. U neemt de afslag 
IJsselstein/Schoonhoven. U volgt de N210 naar Schoonhoven. Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor. 
Bij de tweede rotonde gaat u linksaf, de derde rotonde rechtdoor. U volgt de weg langs het veer en 
gaat dan rechtsaf door de Veerpoort. Na ongeveer 100 meter slaat u bij de Korte Dijk linksaf.  
Ga rechtdoor over de Voorhaven. Hotel-Restaurant Belvédère bevindt zich na 250 meter links 

Vanuit de richting Den Haag / Gouda via de N210 

U volgt de A12 richting Utrecht. Bij Gouda verlaat u de snelweg en volgt u de borden Bergambacht 
(N207). Zie verder de route vanaf Bergambacht. 
 
Vanuit de richting Rotterdam via de N210 

Vanaf de A16 (ring Rotterdam) neemt u de afslag Capelle a/d IJssel / N210 richting Schoonhoven. Zie 
verder de route vanaf Bergambacht. 
 
Vanuit Bergambacht via de N210 

Vanaf Bergambacht neemt u de N210 richting Schoonhoven. Enkele honderden meters vóór 
Schoonhoven gaat u rechtsaf richting de dijk, vervolgens slaat u direct linksaf de dijk op richting 
Schoonhoven. (Heeft u de afslag gemist? Geen probleem, in Schoonhoven kunt u bij de eerste 
rotonde omdraaien en dan neemt u dus de afslag linksaf richting de dijk). Zodra u via de dijk 
Schoohoven binnenrijdt ziet u het hotel aan uw rechterzijde. 
 
Vanuit de richting Gorinchem via de N216 

Vanaf de A15 neemt u de afslag Schoonhoven / N216. U neemt de pont naar Schoonhoven, en gaat 
vanaf de pont linksaf door de Veerpoort. Na ongeveer 100 meter slaat u bij de Korte Dijk linksaf. Ga 
rechtdoor over de Voorhaven. Hotel-Restaurant Belvédère bevindt zich na 250 meter aan uw 
linkerkant. 
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Veel SGS'ers hebben zich nog niet opgegeven. 

Graag vlot inschrijven i.v.m. de organisatie !  

 

Foto Hotel Restaurant Belvédère  -  Voorzijde 

 


