
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MET SGS OOK IN DE WINTERPERIODE PLEZIER EN GEZELLIGHEID. 
ONZE WINTEREVENEMENTEN; DIE MOET JE MEEGEMAAKT HEBBEN ! 

 
Hengelo Ov., 8 september 2014 
 

Beste SGS'ers,  
 
Het wedstrijdprogramma van cricketseizoen 2014 is bijna achter de rug en ons programma voor de 
winterevenementen ontvangt u hierbij en wij nodigen u van harte uit om u voor veel evenementen 
in te schrijven. 

SGS organiseert elk jaar "winterevenementen", zodat de SGS'ers elkaar naast de wedstrijden 
kunnen ontmoeten. Deze winterevenementen zijn zeer gevarieerd, opdat er voor iedereen wel iets 
leuks bij zit. SGS wil jong en oud aan deze winter evenementen laten deelnemen en ook de net 
toegetreden (meestal jongere) leden. 

Onze ervaring is dat je blijft terugkomen als je een keer hebt meegedaan. Je komt op plaatsen 
waar je normaal gesproken nooit zo maar naar toe zult gaan en leert Nederland er tegelijkertijd 
beter door kennen. 

De kosten van de evenementen variëren en het inschrijfgeld bedraagt slechts €_2,00 per 
deelnemer per evenement ter dekking van gemaakte kosten voor de organisatie en 
drukwerk/porti/enz..  

Wij krijgen regelmatig tips van SGS'ers voor leuke evenementen. Als u zelf ook een goed idee 
heeft willen wij dat graag weten. De ervaringen van uzelf geven immers veel meer informatie dan 
de prachtigste folder of gids!  

Wij hebben deze keer ook al evenementen gepland in het najaar van 2015, zodat u deze nu al 
kunt vastleggen in uw agenda en niets hoeft te missen.  

Het is overigens belangrijk om ook tijdens de "cricket winterslaap" de SGS-website regelmatig 
even te bezoeken. Er staat altijd wel belangrijk nieuws op. Het adres: www.sgs-cricket.nl. 

Verzoek: schrijf in voor eind september a.s. en doe dat voor alle evenementen waaraan u 
wilt deelnemen tegelijkertijd.  

Blijf gezond en wij zien u graag komen op de door uw club georganiseerde evenementen! 
 
De SGS Contactcommissie,         
R.E. Kruijshoop (commissievoorzitter) re.kruijshoop@home.nl 074-2422976 / 06-55380361 
R.E. van den Berg van Saparoea r.vd.berg.v.saparoea@hccnet.nl 055-5409664 
G.Th. Burki theoburki@gmail.com 0316-330448 
D.A. Coster dirkcoster@online.nl 0297-288774 
A.M. van Lunszen (bestuursgedelegeerde)  lunszen@hotmail.com 055-5213917 
W.G. Reman george.reman@xs4all.nl 035-5823161 
 
 
 
 
 

 
Op de volgende pagina is beschreven hoe u kunt inschrijven 

en hoe het inschrijfgeld moet worden voldaan. 



 
 
 

 
MOGELIJKHEDEN OM IN TE SCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN 

DE WINTEREVENEMENTEN VAN SGS CC 

 
U kunt inschrijven als volgt:  

- bij voorkeur per e-mail aan re.kruijshoop@home.nl. 
In uw e-mail alle gevraagde gegevens invullen, zoals uw mobiele telefoonnummer  en 
de dieetwensen en uw wensen ten aanzien van de fietshuur. 

- Als u het inschrijfformulier gebruikt moeten alle op het inschrijfformulier gevraagde 
gegevens worden ingevuld. U kunt het door u ingevulde formulier scannen of met uw 
fototoestel fotograferen (eventueel de macro stand gebruiken) en het dan als aparte 
bijlage bij uw e-mail sturen.  
Per e-mail sturen gaat snel en gemakkelijk en er hoeft geen postzegel op!  

als u geen e-mail heeft: 

- het inschrijfformulier helemaal invullen en per post inzenden naar: 
SGS Contactcommissie - t.a.v. R.E. Kruijshoop,  
Klinkeweg 13,  
7552 PB HENGELO  

 

Wij vragen u om het totaalbedrag van alle verschuldigde inschrijfgelden (aantal 
personen X aantal evenementen X € 2,00) tegelijkertijd met uw opgaven over te maken en 
daarmee niet te wachten. 
(De dagkosten niet overmaken, die rekenen wij met u af op de dag zelf). 

Overmaking van het inschrijfgeld naar: 
-  IBAN rekeningnummer :  NL75 INGB 0000 4838 64  
 t.n.v. SGS Contact-Commissie 
   Klinkeweg 13 
   7552 PB Hengelo 

PEILING BELANGSTELLING VOOR SIMULTAAN SCHAAKEVENEMENT 
 
Ons lid Adriaan Poffers is een zeer verdienstelijke schaker.  
Als er voldoende belangstelling voor is kunnen wij samen met Adriaan een simultaan 
schaakevenement organiseren ergens in centraal Nederland. 
 
Tijd en plaats: nog te bepalen. 
 
Graag ontvang ik een bericht van u als u hiervoor belangstelling heeft. U kunt uw 
belangstelling ook aangeven op het inschrijfformulier voor de winterevenementen. 
 
Roelof Kruijshoop 
 



 
 
 

Programma Winterevenementen 2014-2016 
 
1. 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 en lunchen daar. Hierna 
wandelen wij naar het vestingmuseum, waar wij een 
rondleiding krijgen van ca. een uur. 

 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 wordt gevolgd door een rondvaart door de 
grachten. Hierna op eigen gelegenheid borrelen/dineren, 
waarvoor voldoende mogelijkheden zijn. 

 Dagkosten ca. € 30 - € 40 Dit is inclusief ontvangst en 
lunch. Museumkaarten geven een korting van € 7,00. 

 
**) Omdat Roelof Kruijshoop t/m 11 oktober in Australië een rondreis maakt verzoeken wij alle 

SGS'ers zo veel mogelijk per e-mail in te schrijven zodat uw inschrijving per e-mail kan worden 
doorgegeven aan de organisator van dit evenement. 
 

 
2. Op 15 november 2014 gaan wij naar het Eye Filmmuseum in Amsterdam.  
 Dit nieuwe en interessante museum gelegen aan de IJ-

promenade is geopend in 2012 door Koningin Beatrix. 
Ontvangst in de bar/het restaurant in het Eye Bar 
Restaurant. Aansluitend gebruiken wij daar de lunch. 
Hierna bezichtiging in het museum. Er is een rondleiding 
architectuur en gebouw en een andere rondleiding door 
een tentoonstelling. Ook kunnen films worden bekeken.  

 Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid een bezoek 
brengen aan het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam 
dat is geopend in april 2013. In onze oorspronkelijke 
planning was een gezamenlijk bezoek aan het 
Rijksmuseum opgenomen, doch dit bleek onmogelijk te 
zijn. Een gezamenlijke rondleiding kon niet worden 
gerealiseerd wegens strakke bezoek- en 
betalingsprocedures en ook is er geen ruimte 
beschikbaar waar wij de ontvangst zouden kunnen doen. 

 Dagkosten ca. € 30 - € 35 p.p. voor het Eye Museum, de 
rondleiding en de ontvangst/lunch. 

 



 
 
 

3. Op  zaterdag 17 januari 2015 : Nieuwjaarsbijeenkomst in “ Hotel Restaurant 
Belvédère”in Schoonhoven  

 Vorig jaar hadden we na vele jaren weer een gezellige 
bijeenkomst in Schoonhoven met een partijtje ouderwets 
kegelen in het souterrain van het hotel. Daarom herhalen 
wij als commissie dit maar weer eens voor zaterdag 17 
januari 2015! Wij ontmoeten  elkaar dan om 17.00 uur in 
de kegelbaanruimte met bar in het souterrain om bij te 
praten en onder kegelbaanassistentie tevens een uurtje 
te kegelen .Om 18.30 uur gaan we naar boven naar de 
gezellige‘’Opkamer” om te genieten van een uitgebreid 
buffet met deels warme gerechten (vlees en vis ). 

 Voor onze SGS-ers die daarna graag willen overnachten (incl.ontbijt) kunnen dit 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 10 st. 2-pers.kamers en 2 st. 
1-pers. kamers). De kosten  voor een 2 pers. kamer, incl. ontbijt, bedragen dan ca.€ 100,- voor 
2 personen en voor een 1 pers. kamer ca. € 70,-. 

 De kosten zullen incl. kegelbaan € 37,00 p.p. bedragen excl. de te nuttigen drankjes. 

 
4. Op 7 maart 2015 bezoeken wij de "TwentseWelle" en krijgen een rondleiding door de 

geheel nieuw opgebouwde wij "Roombeek". 
 Iedereen zal zich de grote vuurwerkramp herinneren die 

op 13 mei 2000 in Enschede plaats vond. Een enorme 
ontploffing van een vuurwerkfabriek legde een hele 
woonwijk in de as en er waren veel doden en gewonden. 
De woonwijk is weer helemaal opnieuw opgebouwd en er 
is in deze wijk een samenvoeging gerealiseerd van drie 
instellingen. Het Natuurmuseum Enschede, het Van 
Deinse Instituut en Museum Jannink zijn gefuseerd en 
samengebracht in een prachtig gebouw, dat in het 
voorjaar van 2008 is geopend door Koningin Beatrix.  

 Het cultuurhistorisch erfgoed van Twente wordt daar 
gekoppeld aan het natuurhistorisch erfgoed. Veel 
natuurhistorische elementen en aandacht voor de textiel- en metaalindustrie in Twente. Er zijn 
naast te bezichtigen objecten ook veel interactieve exposities en het is leerzaam en zeer 
interessant.  

 Ontvangst om 12 uur in Restaurant Rozendaal, waar wij aansluitend gaan lunchen. Na de 
lunch worden wij opgehaald door onze gids voor het museumgedeelte. Ons bezoek zou niet 
compleet zijn zonder een wandeling met gids door de geheel nieuw opgebouwde wijk 
"Roombeek". De eigenaren / bouwers van de woningen mochten hun eigen ideeën 
verwezenlijken zonder rekening te houden met de bruchte "schoonheidscommissies". Het is 
architectonisch gezien een unieke wijk!  De gids zal zich bij ons voegen in het museum. 

 Dagkosten ca. € 30 - € 40 inclusief de lunch. Museumkaarten geven een korting. 
 



 
 
 

5. Op 11 april 2015 gaan wij samen de Molenroute Kinderdijk gaan fietsen in de 
Alblasserwaard. 

 Onze fietsroute is van een oer-Hollands karakter en voert 
ons door het prachtige poldergebied van Zuid-Holland en 
onderweg komen we langs vele molens waaronder die 
van Kinderdijk. Al  fietsend vertelt het landschap het 
verhaal van een landschap diep onder het zeeniveau 
gelegen. 

 We verzamelen om 11:00 uur bij het Tourist-Info 
Bureau Landvast (gratis parkeren). Hier starten we na 
koffie met appeltaart (kosten € 4,75) met eigen of 
gehuurde fietsen voor een fietsmolenroute van ca. 30 
km.  We kiezen deze afgekorte route bewust om onderweg voldoende tijd te krijgen om allerlei 
bezienswaardigheden te bezoeken. Als u als sportieveling een langere tocht wilt fietsen dan 
kan dat natuurlijk ook: die is 42 km. 

Er zijn ook enkele E-bikes te huur en er zijn hier 
oplaadpunten voor E-bikes. 
Voor onderweg is er een grote fietstas op je (huur)fiets 
met voldoende proviand voor onderweg bestaande uit 
een thermosfles met koffie, goed belegde broodjes, fruit, 
vruchtensap, een picknickkleed en verrekijker. Het 
gebruik van fietstas met inhoud voor 2 personen kost € 
17,50 p.p.  
Diverse molens kunnen we onderweg bezichtigen, 
evenals een in gebruik zijnde eendenkooi in Oud-Alblas  

en diverse rustpunten als Terras Klein en Dorst of de Boerenklaas in Brandwijk. 
 Teruggekomen bij het koffiehuis verzamelen wij bij het vlakbij gelegen restaurant De Wachter 

voor een drankje en evt. een afsluitende standaard barbecue (vlees en vis) en bijv. ijs als 
dessert. De kosten hiervoor zijn € 30 p.p., excl. de te nuttigen drankjes. 

 
6. Op 3 oktober 2015 weer een sportief gebeuren, want dan gaan wij weer eens 

klootschieten. 
 3 oktober 2015 is nog ver weg, maar schrijf het maar vast in je agenda. We gaan een oud 

succesnummer weer van stal halen en zo mogelijk in een nieuw jasje doen.  
Een buitenactiviteit, we gaan weer klootschieten. Lekker buiten wandelen in de natuur, een bal 
gooien, spanning, wedijveren en veel lachen.  

 Diverse plaatsen in Twenthe en de Achterhoek werden daarbij in het verleden aangedaan. De 
definitieve keuze voor de plaats wordt nog gemaakt, maar wordt niet in het uiterste oosten 
gezocht. 

 

 

 

 



 
 
 

 
7. Op 7 november 2015 brengen wij een bezoek aan de Beurs van Berlage en het Paleis op 

de Dam in Amsterdam. 
 Op zaterdagen wordt een rondleiding gehouden in de Beurs 

van Berlage. Ontvangst met koffie/thee om 10:30 uur. Om 
11:00 uur volgt de rondleiding door het gebouw van een uur, 
die eindigt met het beklimmen van de toren voor een uitzicht 
over Amsterdam. 

 Aansluitend gaan wij lunchen in het restaurant van de beurs 
of in een nabij gelegen restaurant.  

Om 14:00 uur 
start onze 
tocht door het 
Paleis op de 
Dam, waarbij 
de audiotour ons alle informatie zal verschaffen. 
Het is nog niet bekend of er op die datum 
officiële bezoeken plaatsvinden, waardoor wij het 
paleis niet mogen bezoeken. Alternatief is dan 
een bezoek aan de Nieuwe Kerk. 

 
8. Op 16 januari 2016 organiseren wij weer de SGS Nieuwjaarsbijeenkomst.  

Na twee jaar in Schoonhoven tijd voor een nieuwe 
locatie.  

Beoogde plaats: Centraal Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEILING BELANGSTELLING VOOR SIMULTAAN SCHAAKEVENEMENT 
 
Ons lid Adriaan Poffers is een zeer verdienstelijke schaker.  
Als er voldoende belangstelling voor is kunnen wij samen met Adriaan een simultaan 
schaakevenement organiseren ergens in centraal Nederland. 
 
Tijd en plaats: nog te bepalen. 
 
Graag ontvang ik een bericht van u als u hiervoor belangstelling heeft. U kunt uw 
belangstelling ook aangeven op het inschrijfformulier voor de winterevenementen. 
 
Roelof Kruijshoop 
 



 Adresgegevens

deelname

datum
ik schrijf in met 
(aantal personen)

per 
persoon

inschrijfgeld 
voor dit 

evenement lunch diner
aantal huur-

fietsen

aantal 
elektische 

fietsen

1 zaterdag 18 oktober 2014 € 2,00 incl. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2 zaterdag 15 november 2014 € 2,00 incl. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3 zaterdag 17 januari 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja / nee n.v.t. n.v.t. n.v.t.

INSCHRIJFFORMULIER 2014-2015                                                                                                                                                Omdat 
Roelof Kruijshoop t/m 11 oktober in Australië een rondreis maakt door Australië verzoeken wij alle SGS'ers zo veel mogelijk per e-mail in te schrijven                     

zodat uw inschrijving per e-mail kan worden doorgegeven aan de organisator van dit evenement.

WINTEREVENEMENTEN CONTACTCOMMISSIE

Bezoek Eye Filmmuseum Amsterdam

 Naam

 E-mail adres

deelname aan de 
maaltijden

Nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant 
B l édè t S h h

neem eigen 
fietsen mee

Uw inschrijvingen voor onderstaande 
evenementen

inschrijfgeld

Bezoek Nederlands Vestingmuseum in 
Naarden met bootocht

Uw mobiele 
telefoonnummer :

     06 - 

huurfietsen

g j j

4 zaterdag 7 maart 2015 € 2,00 incl. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5 zaterdag 11 april 2015 € 2,00 incl. ja / nee

6
organisatie alleen bij 

voldoende belangstelling
incl. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

datum
belangstelling 
(aantal personen) lunch diner

eigen 
fietsen

aantal huur-
fietsen

aantal 
elektische 

fietsen

6 zaterdag 3 oktober 2015 € 2,00 
nog niet van 
toepassing

nog niet 
invullen

nog niet 
invullen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

7 zaterdag 7 november 2015 € 2,00 
nog niet van 
toepassing

nog niet 
invullen

nog niet 
invullen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

8 zaterdag 16 januari 2016 n.v.t. n.v.t.
nog niet 
invullen

nog niet 
invullen

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

vlees vis halal

Fietstocht Molenroute Kinderdijk

Uw belangstelling voor evenementen in 
volgend winterseizoen nog geen inschrijfgeld 

verschuldigd

Het inschrijfgeld maak ik tegelijkertijd met deze inschrijving over aan de 
Contactcommissie SGS : IBAN nr.  NL75 INGB 0000 4838 64 

Belangstelling voor schaken ergens in 
centraal Nederland

             Eventuele speciale wensen ten aanzien van de maaltijden: 

Belvédère te Schoonhoven

Bezoek TwentseWelle en wandeling 
Roombeek

Totaal te betalen 
inschrijfgeld:

Klootschieten

Bezoek Beurs van Berlage en Paleis op 
de Dam

Nieuwjaarsbijeenkomst

vegetarisch

Aantal waarvoor dit van toepassing is : 


