
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op aanstaande 
woensdag 15 oktober 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 18 oktober 2014 bezoeken wij het Nederlands Vestingmuseum in Naarden.  

De Vesting Naarden, een stad waar de geschiedenis van de 
muren druipt, waar Koningen en Keizers gelopen hebben (en 
Napoleon de lunch heeft genoten), waar Nederland vorm heeft 
gekregen in de 17e en 19e eeuw, de stad met de best bewaarde 
vestingwerken van ons land en een voorbeeld voor de 
internationale vestingbouw. Maar ook een stad waar je elke 
twee jaar (en ook nu in 2013) het befaamde Fotofestival 
Naarden kunt bezoeken, waar je de fraaie Grote Kerk kan 
bezichtigen met de vele aansprekende evenementen, waar 
Sinterklaas 's avonds bij het licht van fakkels en kaarsen 
aankomt en de stad van design en vormgeving in Het Arsenaal. 

Wij verzamelen vanaf 11:30 uur bij het dichtbij gelegen 
restaurant Culi Café TOV, Kerkpad 1, 1411 PW Naarden. 
Parkeren in Naarden is grotendeels gratis echter het zal niet 
altijd mogelijk zijn om "voor de deur" te parkeren. 

Om 12:30 uur volgt de lunch met soep - broodjes-  
koffie/thee/Jus d'orange. 

Om 13:15 uur wandelen wij naar het vestingmuseum, waar wij 
een rondleiding krijgen van ca. een uur door gidsen. 
Het Vestingmuseum laat je ervaren hoe de soldaten van het 
garnizoen eeuwenlang Holland en in het bijzonder Amsterdam 
hebben bewaakt tegen vijanden uit het Oosten. In de duistere 
kazematten, waar vocht langs de stenen druipt, waar wind door 
de luistergaten loeit en kanonnen de gracht bestrijken. Maar ook 
de knusse kazemat waar de soldaten sliepen, waar hun bedden 
met strozakken staan en de kachel met turfjes gestookt werd. 

Ons bezoek aan het museum wordt gevolgd door een rondvaart 
van ca. 3 kwartier door de grachten met tot slot een 
demonstratie van het afschieten van een kanon. 

 
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. : 13 oktober 2014 
Betreft : SGS bezoekt het Nederlands 
  Vestingmusum in Naarden 

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. 
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Dagkosten:  zonder museumkaart  €   40,00 per persoon    
 met museumkaart €  34,00 per persoon   

  In de dagkosten zijn opgenomen ontvangst en lunch bij Culi Café, de toegangsprijs 
  voor het Vestingmuseum, de rondleiding en de rondvaart. 
 

Na ons bezoek aan het vestingmuseum kunnen wij eventueel op eigen gelegenheid borrelen/dineren, 
waarvoor voldoende mogelijkheden zijn. 
 
Ik wens u bij deze alvast een goede reis, tot ziens in Naarden. 
Namens de SGS Contactcommissie, 
Roelof Kruijshoop 
 
 

Vestingmuseum , Westwal 6 , Naarden   Culi Café , Kerkpad 1 , Naarden 
       http://www.vestingmuseum.nl                 http://tov-achterdekerk.nl/site 
              (let op : geen www ervoor gebruiken) 

 

 
 

deze kosten met ons af te rekenen  
 bij aankomst in het restaurant.  
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 Google Streetview : Kerkpad 1 te Naarden  Culi Café achter de kerk in Naarden 

 

 Overzichtskaart Naarden met de Vesting 

 
 


