
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 8 oktober 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). 

- Wegens deelname aan de crickettour 
naar Corfu is de uitgebreide convocatie 
nu erg vroeg verzonden.  

-  Als u al heeft ingeschreven ontvangt u nu 
ook een voorlopige deelnemerslijst ter 
controle van uw inschrijving. 

-  Als u nog niet heeft ingeschreven 
verzoek u vriendelijk om dit nu al te 
doen, zodat ik tijdig kan zien op 
hoeveel mensen wij moeten rekenen.  

 U ontvangt nu nog geen deelnemerslijst. 

 
 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Op zaterdag 12 oktober 2013 gaan wij een dag naar een van de mooiste natuurgebieden van 
Nederland - de Weerribben. 

Een gebied waar mensen lyrisch van kunnen worden.  
Een oud gebied ontstaan door vervening en veenwinning met 
namen als Ossenzijl, Kalenberg, Dwarsgracht, Muggenbeet. 
Een gebied waar rietteelt nog steeds een belangrijke activiteit is. 
En een van de weinige plekken waar men de sensatie kan 
beleven om op trilveen te lopen. Een natuurgebied is het niet. 
Zonder de mens zou dit gebied binnen de kortste keren een 
moerasbos zijn. Spannend en interessant daarom wel. 

We verzamelen vanaf 10.45 uur bij Café "De Gele Lis", 
Hoogeweg 27a, 8376 EM Ossenzijl. Zie de routebeschrijving 
verderop en volg de ANWB borden in Ossenzijl. 
U wordt met een kopje koffie/thee ontvangen. Aan boord krijgen 
wij weer koffie!. 

Om 11:20 uur vertrekken wij om in te schepen bij rederij 
Tiemen Vaartjes op een van de rondvaartboten. Wij gaan dan 
een vaartocht maken van ±1½ uur door het gebied. Wij krijgen 
aan boord de "Rietsnieders Lunch" (broodje kaas, broodje ham, 
krentenbol met roomboter, fruit, koffie en een consumptie.  

Om ±13:15 uur brengen wij een bezoek aan het buitencentrum 
van Staatsbosbeheer van De Weerribben (geen gids 
beschikbaar) en om ± 14:30 uur arriveren wij bij de 
palingkwekerij ’t Diep in Scheerwolde.  

Wij krijgen hier een heerlijk broodje paling en 2 x koffie/thee. Om 
±15:15 uur begint een rondleiding door de palingkwekerij en 
bekijken wij een fileerdemonstratie. Vervolgens vertrekken wij 
om naar Restaurant "De Kluft" 

We sluiten de dag af met een 3-gangen diner om 17:45 uur in 
restaurant "De Kluft". Het bestaat uit soep, buffet en ijs of koffie. 

 
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. : 12 september 2013 

Betreft : SGS-tocht door de Weerribben op 
zaterdag 12 oktober 2013 



 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
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te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  
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financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 

Dagkosten € 55,--  Hiervoor krijgt u de rondvaart, lunch, bezoekerscentrum, bezoek aan 
palingkwekerij en het 3-gangen diner (wel exclusief door u bestelde extra 
consumpties). 

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

Roelof Kruijshoop 
 
 
Routebeschrijving naar Café "De Gele Lis" 
 
vanuit de richting Zwolle 
 Vanaf Zwolle rijdt u via de A28 richting Meppel. 

 Na Staphorst volgt u de A32 richting Leeuwarden. 

 Neem afslag 7 Steenwijk Noord – Oldemarkt. 

 Volg de borden richting Oldemarkt en dan verschijnt vanzelf Ossenzijl op de borden. 

 Bij Ossenzijl rijdt u het dorp niet binnen, maar gaat u voor de eerste woning linksaf. 

 De Gele Lis staat in Ossenzijl ook aangegeven op ANWB borden. 

vanuit de richting Lelystad 
 Als u door de Flevopolder richting Emmeloord reist (A6), dan neemt u bij Emmeloord de 

snelweg richting Lemmer (A6) 

 Neem hier de afslag 15 richting Wolvega (N351) 

 Volg de borden richting Wolvega 

 Bij het dorp Kuinre neemt u de afslag Oldemarkt en volgt u de borden richting Oldemarkt 

 U komt vanzelf in Ossenzijl, rijdt het dorp helemaal door en sla bij de laatste woning rechtsaf. 

 De Gele Lis staat in Ossenzijl ook aangegeven op ANWB borden.  


