
 
 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

De deelnemers aan deze SGS-excursie worden op zaterdag 28 november om 10:30 uur verwacht 
in  “Het Scheepvaartmuseum” (adres Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam).  
Zie de routebeschrijvingen verderop in deze convocatie. 

U wordt ontvangen in het Museumrestaurant Stalpaert met koffie/thee 
of limonade en een stuk appeltaart of kwarktaart naar keuze. 

Om 11:30 uur worden wij opgehaald door twee rondleiders voor de 
zogenaamde “Grand Tour”.  
Deze leidt u langs de thematentoonstellingen, de objecttentoon-
stellingen en de mooiste stukken van ons onderkomen, 's Lands Zeemagazijn.  

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is geheel vernieuwd. Na een grondige verbouwing opende 
het museum haar deuren in oktober 2011 weer voor het publiek. De bezoekers worden meegenomen 
langs 500 jaar maritieme geschiedenis. Nederland en de zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en het Scheepvaartmuseum laat dat op geheel nieuwe interactieve wijze zien. Het museum bevat 
tevens een collectie schilderijen, schaalmodellen, wapens en wereldkaarten. De schilderijen bevatten 
Nederlandse zeeofficieren zoals Michiel de Ruyter en indrukwekkende historische zeeslagen. Naast 
deze topstukken heeft het museum ook enkele schepen, waaronder een replica van het V.O.C schip 
Amsterdam. 

De rondleiding duurt ruim een uur, waarna wij gaan lunchen in het Museumrestaurant Stalpaert dat 
toegankelijk is zonder kaartje voor het museum. Reserveren voor de lunch bleek niet mogelijk, dus 
gaan wij langs het buffet lopen en dit deel zelf afrekenen. Er is in het restaurant een ruime keuze en u 
kunt uw eigen lunch samenstellen.  

Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid het museum verder 
verkennen. Er is enorm veel te zien en kunt er gemakkelijk de hele 
dag doorbrengen. Desgewenst kunt u dan ook nog de gratis 
audiotour ophalen bij de receptie.  

Wij hebben op deze dag geen gezamenlijk diner gepland, maar 
desgewenst dit kan ter plekke worden afgesproken. Heeft u een 
goede suggestie voor een restaurant, laat dit dan even weten s.v.p.. 

Dagkosten: € 22,00 exclusief de lunch die u zelf afrekent. 
Dagkosten met geldige Museumkaart: € 10,00.  

Ik wens U al vast een goede reis! Graag tot ziens in Amsterdam. 
Roelof Kruijshoop 
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN  
Indien u verhinderd mocht zijn dan dit s.v.p. met redenen erbij melden uiterlijk op woensdag 26 november 2015 
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). 

 

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. : 9 november 2015 
Betreft : Winterevenement excursie naar  
  Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 
   

De deelnemerslijst staat op de laatste 
pagina. Controleer alstublieft direct of uw 
inschrijving correct is verwerkt. 

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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Hoe komt u bij “Het Scheepvaartmuseum”, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam 
 
Te voet vanaf NS station Amsterdam CS:  
Vanaf Amsterdam Centraal Station is het ongeveer 20 minuten lopen over de Prins Hendrikkade óf 
via de Oosterdokskade langs de Openbare Bibliotheek en NEMO. Zie het routekaartje verderop. 
 

Met het openbaar vervoer: 
Vanaf het Amsterdam Centraal Station vertrekt bus 22 (Indische buurt) of bus 48 (Borneo Eiland) 
vanaf centrumzijde van het station op de Prins Hendrikkade.  
De halte Kattenburgerplein is voor Het Scheepvaartmuseum. 
 

Met de auto: 
U kunt op 10 minuten loopafstand parkeren in parkeergarage Markenhoven. Als u het parkeerkaartje 
laat afstempelen in de museumwinkel ontvangt u voor de eerste 3 uur 25% korting.  
Twee andere parkeergarages zijn de parkeergarages Oosterdok (zie de routebeschrijving onder deze 

tekst) en Oostenburgereiland.  
Rondom het museum zijn parkeerplekken beperkt beschikbaar op de Kattenburgerstraat en 
Oostenburgergracht. 
 

Parkeren bij Scheepvaartmuseum: 
U kunt goedkoop in Parking Centrum Oosterdok. Oosterdokskade 145, 1011 Amsterdam.  
Vanuit Parking Centrum Oosterdok loopt u in 10 minuten naar het Scheepvaartmuseum.  
Voor slechts €12 parkeert u 24 uur in de binnenstad en dat is goedkoper dan de Piet Heingarage en 
Parkeergarage Markenhoven.  

Volg de stippen lijn: afstand 1 km ≈ 12 minuten lopen 
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Te voet van Amsterdam Centraal Station naar het Scheepvaartmuseum 
 

Volg de stippen lijn: afstand 1,6 km ≈ 20 minuten lopen 
 

Amsterdam CS 

Scheepvaartmuseum 
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