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

Op de deelnemerslijst bij deze convocatie 
kunt u zien voor welke onderdelen van het 
programma u heeft ingeschreven.  
De deelnemerslijst staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerking: 
-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per post. 

 
 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Op zaterdag 16 november 2013 gaan wij kijken hoe mooi het Stoomschip “ROTTERDAM”  
is gerenoveerd.  

Dit prachtige schip bracht in 1959 nog een bezoek aan de stad 
New York in de USA. Wij gaan samen uitgebreid dit prachtige 
schip bekijken. 

De deelnemers worden om 12 uur verwacht aan boord van het 
ss Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25, Rotterdam en wel 
in het Lido Restaurant.  
U wordt daar ontvangen met koffie/thee en kunt gezellig 
bijpraten. Om 13:00 uur gaan wij lunchen in het hetzelfde 
restaurant. 

Om 14:00 uur begint de rondleiding over het prachtig 
gerenoveerde stoomschip. Wij gaan lopen de "Rotterdam 
Compleet Tour" waarbij wij bijna alles zien van het imposante 
stoomschip. Van het bovenste deck tot diep in de buik. Kijk over 
de monumentale boeg, zie de zware ankerlieren, kom op de 
torenhoge brug, in de kaartenkamer, de radiokamer en bekijk de 
originele kapiteinshut.  

De tour gaat ook langs de authentieke zalen als deze niet bezet 
zijn, vervolgens naar het oude binnenzwembad, de machine-
kamer met de machtige stoomturbines en via smalle trappetjes 
naar het bezienswaardige ketelruim. Zie het manoeuvreerbord 
vol hendels en knoppen. Kijk waar de stokers en ketelbinkies 
sliepen.  

Deze tour maakt ook een uitstapje naar het Experience Centre, 
waar u in enkele minuten een spannende reis van Rotterdam 
naar New York maakt. De "Rotterdam Compleet Tour "tour vindt 
voor een deel ook buiten plaats en duurt ongeveer 1,5 uur.  

 
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 oktober 2013 

Betreft : Bezichtiging SS Rotterdam 

Om te kunnen deelnemen aan dit 
SGS-evenement dient U zich in te 
schrijven. 

Hoe U dit kunt doen staat in de 
jaarconvocatie die in september is 
verzonden en ook op de website 
staat bij de informatie over alle 
winterevenementen 



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

De Rotterdam Compleet tour is jammer genoeg niet geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen die 
slecht ter been zijn. De bovengelegen dekken van het schip en de Brug zijn wel met een lift 
bereikbaar. De machinekamer heeft veel steile trappen en smalle gangen en is niet te bereiken met 
een lift. Voor personen die slecht ter been zijn en voor rolstoelgebruikers is een alternatief, namelijk 
de ‘Uitwaaien & Zwaaien Tour’, en die duurt een uur en is iets goedkoper. 

Na afloop, en dat is ongeveer om 15:30 uur, kunnen wij gezellig napraten, theedrinken en borrelen in 
de "Ocean Bar". In principe is hierna ons programma afgelopen en kunt u uw eigen weg gaan. Wij 
vonden het te vroeg om een gezamenlijk diner af te gaan spreken, maar u kunt ook op het schip 
dineren. Voor mensen die graag willen blijven overnachten is er vlak bij het ss Rotterdam een 
bijbehorend hotel, maar dat zit niet in ons programma. 

Dagkosten € 30,00 p.p. voor ontvangst, lunch en audiotour over het hele schip (doch exclusief extra 
consumpties bij lunch en/of borrel). Dit bedrag af te rekenen bij aankomst. 
Bij de kortere "Uitwaaien & Zwaaien Tour": € 25,00 p.p. 

Bij het ss Rotterdam "weten ze van prijzen!". Dat is de reden waarom wij de audiotour hebben 
uitgekozen en wij geen gebruik maken van gidsen. Met gidsen erbij zouden de kosten komen op € 50 
p.p. en dat vinden wij te veel. Ook de audiotour is niet goedkoop, maar wij subsidiëren dit evenement 
met een klein bedrag p.p.. De renovatie heeft een vermogen gekost en dat is de oorzaak van de hoge 
kosten. 

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

BEREIKBAARHEID 
    
ss Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25, 3072 AM Rotterdam 

Hierbij een overzichtskaartje: Bij (rode) druppel "A" ligt het schip op uw bezoek te wachten. Aanrijden 
via de (rode) dikke lijn met pijlen. Bij de andere (blauwe) druppel met grote stip erin ligt het hotel. 
Kamers kunnen worden geboekt via www.ssrotterdam.nl/Voordelig+Boeken . 

ERASMUSBRUG 
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BEREIKBAARHEID 

Met openbaar vervoer 

Het ss Rotterdam is goed met openbaar vervoer te bereiken, maar dan moet u wel in het bezit zijn 
van en geldige OV-chipkaart voor de Metro en bus met voldoende tegoed er op. U wordt dan bijna 
voor de deur afgezet. 

Vanaf Rotterdam Centraal Station: 
- Neem de metrolijn D of E richting "Slinge" of "De Akkers",  
- Stap uit bij halte "Rijnhaven", 
- Neem onder het metrostation buslijn 77 richting "ss Rotterdam", 
- Uitstappen bij halte "ss Rotterdam". 
 
Hierbij een voorstel voor deze reis gemaakt met 9292.nl , de reisplanner openbaar vervoer. 

 
 

Looproute Rotterdam CS naar Metro 
 
 
 
 

 

Looproute Metro naar Stadsbus 
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Het schip is ook zeer goed bereikbaar met de auto  

 

LET OP : bij gebruiken van mobiele navigatie: vul ‘Maashavenkade’ in als 
eindbestemming.  
Deze gaat over in het 3e Katendrechtsehoofd. 
 
Parkeren 
Er is voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein van het ss Rotterdam. 
Tarief: € 15,00 voor een dagkaart; betalen kan contant met pin of chip. 
In en uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij Customer Service op het Main Deck.  

Route vanuit Breda (A16) 
1. Neem op de A16 afslag Feijenoord (afslagnummer 24). 
2. Houd op de afslag links aan richting Feijenoord, u komt na de stoplichten op de John 

F. Kennedyweg (daarna Stadionweg). 
3. Volg hierna richting Feijenoord, en daarna één keer Kop van Zuid. 
4. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

Route vanuit Europoort (A15) 
1. Neem op de A15 afslag Zuidplein/Ahoy (afslagnummer 19a). 
2. U rijdt nu op de Vaanweg. Volg richting Zuidplein/Ahoy. 
3. Volg Erasmusbrug/ss Rotterdam. 
4. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

Route vanuit Den Haag (A13) 
1. Neem aan het eind van de A13 bij knooppunt Kleinpolderplein de A20 richting 

Dordrecht. 
2. Neem op de A20 afslag Centrum (afslagnummer 14). 
3. U rijdt nu op de Schieweg. Rijd steeds rechtdoor, over het Hofplein, Coolsingel, naar 

en over de Erasmusbrug. Vóór de Erasmusbrug staat ss Rotterdam aangegeven. 
4. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

Alternatieven gaan via A20 (richting Dordrecht) en A16, of via A20 (richting Hoek van 
Holland), A4 (Benelux tunnel) en A15. 

Route vanuit Utrecht (A12) 
1. Neem bij Gouda de A20 richting Rotterdam. 
2. Neem bij Capelle aan den IJssel de A16 richting Dordrecht. 
3. Houd rechts en neem de afslag Centrum (afslagnummer 25). 
4. Rijd steeds rechtdoor over de Abram van Rijckevorselweg/Maasboulevard/Boompjes 

tot u de Erasmusbrug ziet, sla linksaf en rijd over de Erasmusbrug. 
5. Op de Erasmusbrug staat ss Rotterdam aangegeven. 
6. Volg verder de borden ss Rotterdam. 

Alternatief vanaf punt 3. 
3. Houd rechts, rijd over de Van Brienenoordbrug. 
4. Neem ná de Van Brienenoordbrug afslag Feijenoord (afslagnummer 24). 
5. Volg daarna punt 2 tot en met 4 van ‘Vanuit Breda (A16)’. 


