
 
 
 
 
 
 

 
MET SGS OOK IN DE WINTERPERIODE PLEZIER EN GEZELLIGHEID. 

ONZE WINTEREVENEMENTEN MOET JE MEEGEMAAKT HEBBEN ! 
 

Hengelo Ov., 9 september 2015 

Beste SGS'ers,  

SGS organiseert elk jaar "winterevenementen", zodat de SGS'ers naast de wedstrijden in het 
zomerseizoen elkaar tijdens de winterpauze kunnen ontmoeten. Deze winterevenementen zijn 
zeer gevarieerd. Je komt op plaatsen waar je normaal gesproken nooit zo maar naar toe zult gaan 
en leert Nederland er tegelijkertijd beter door kennen. Wij organiseren zodanig dat er voor 
iedereen wel iets leuks bij zit.  
SGS wil jong en oud aan deze winter evenementen laten deelnemen en speciaal ook de net 
toegetreden (meestal jongere) leden. 
Wij hebben ook al evenementen gepland in het najaar van 2016, zodat u deze nu al kunt 
vastleggen in uw agenda en niets hoeft te missen.  
De kosten van de evenementen variëren en het inschrijfgeld bedraagt maar €_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!  
U kunt inschrijven als volgt:  
- Per e-mail het ingevulde inschrijfformulier sturen aan re.kruijshoop@home.nl. 

Uw wensen s.v.p. altijd invullen voor alle evenementen die op het formulier staan vermeld en  
alle gevraagde gegevens invullen. Tevens het totaalbedrag van de verschuldigde inschrijfgelden 
overmaken op onze bankrekening. 

- Als u geen e-mail heeft het inschrijfformulier helemaal invullen en sturen aan: 
SGS Contactcommissie - t.a.v. R.E. Kruijshoop, Klinkeweg 13, 7552 PB HENGELO. 
Tevens het totaalbedrag van de verschuldigde inschrijfgelden overmaken op onze 
bankrekening. 

- S.v.p. op dezelfde dag even de moeite nemen om het totaalbedrag van de inschrijfgelden over 
te maken naar IBAN rekeningnummer :  NL75 INGB 0000 4838 64 ten name van SGS 
Contactcommissie te Hengelo Ov. 

Het is belangrijk om ook tijdens de "cricket winterslaap" de SGS-website regelmatig even te 
bezoeken. Er staat altijd belangrijk nieuws op. Het adres: www.sgs-cricket.nl
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 
G.Th. Burki theoburki@gmail.com 0316-330448 
D.A. Coster dirkcoster@online.nl 0297-288774 
W.G. Reman george.reman@xs4all.nl 035-5823161 
P.F. van der Hammen vanderhammenb@chello.nl 0575-571051 
 



 
 
 
Programma Winterevenementen 2015-2017 
 
1. Zaterdag 17 oktober 2015 : Klootschieten Vorden                (de foto’s zijn van 4 oktober 2008) 

 Het is al weer 7 jaar geleden dat we voor het laatst in 
Vorden zijn geweest voor een gezellige dag klootschieten 
bij Vorden. 
Wij komen om 12.00 uur samen in het welbekende Hotel 
Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.  
We worden ontvangen met koffie met de lokale 
specialiteit Vordense Zwanenhals. 
Om 13.00 uur vertrekken we lopend onder leiding van de 
heer Johan Pardijs naar het klootschietparcours in de 
directe omgeving voor een wedstrijdje klootschieten 
tussen de vooraf samengestelde groepjes klootschieters. 
Klootschieten is een al eeuwen oude sport en wordt al beoefend sinds de 13e eeuw. In 1392 
wordt in Haarlemmerhout de eerste Klootschietbaan aangelegd. Rond 1500 was de sport in 
heel Nederland populair. In de oudste vorm lijkt het spel het meest op het huidige golf: er 
wordt naar een vooraf afgesproken plek “gekloot”. Hierbij wordt er zo hard mogelijk 
onderhands met de zware kloot zover mogelijk op het parcours geworpen, dus liever niet zoals 
bij cricket bovenhands ! 
Om 14.00 uur komt de cateringauto van Hotel Bakker 
onderweg langs voor een pauze met koffie,soep en 
belegde broodjes zoals we dat al eens eerder hebben 
gehad. Vervolgens gaan we verder met het klootschieten 
tot ca.16.00 uur en wandelen daarna terug naar het hotel 
Bakker waar we ons verzamelen in de bekende tuinzaal 
grenzend aan de binnenplaats met terras voor een 
drankje en evt. een borrelhapje.  
Als afsluiting kunnen we facultatief genieten van een 3-
gangenmenu met twee soorten soep, varkenshaasje (met de vegetariërs wordt rekening 
gehouden),en dessert. Deze menukosten zijn p.p. € 30,00 excl. drankjes.  
De totale kosten per persoon, incl.3-gangen menu en excl. drankjes, bedragen € 55,50 (dus 
zonder gebruik van het menu € 25,50). 
Indien men wil overnachten, de omgeving is prachtig, heeft Hotel Bakker voldoende kamers.  
U moet dan zelf even contact opnemen met de heer Herman Hamhuis om te reserveren : 
tel.:0575-551312, via e-mail : info@bakker.nl . 

 
2. Zaterdag 28 november 2015 : Excursie naar het uitgebreide en vernieuwde 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam.  
 U wordt op 28 november verwacht in “Het 

Scheepvaartmuseum” om 10:30 uur met 
koffie/thee/limonade en een stuk appeltaart 
of kwarktaart. 

 Om 11:30 uur worden wij opgehaald door 
twee rondleiders voor de zogenaamde 
“Grand Tour”. 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 

mailto:info@bakker.nl�


 
 
 

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 de lunch 
gebruiken. Een eigen ruimte om te lunchen konden wij 
niet meer op de door ons gewenste tijd reserveren 
wegens te grote drukte op zaterdagen, dus gaat dit 
gedeelte door langs het buffet te lopen. 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. Desgewenst kunt u dan ook nog de gratis audiotour ophalen bij de 
receptie. 

 Wij hebben op deze dag geen gezamenlijk diner gepland, maar desgewenst kan ter plekke dit worden 
afgesproken. 

 Verwachte dagkosten: € 27 exclusief de lunch die u zelf koopt. 
 De oorspronkelijke datum was 15 november, maar wij vinden die datum niet goed passen in ons 

schema en hebben besloten twee weken later een evenement te plannen. In ons plan stond een 
bezichtiging van het Paleis op de Dam en de Beurs van Berlage. Dat kan door officiële ontvangsten 
helaas niet en dus hebben wij een alternatief gevonden en blijven het paleis en de beurs om de lijst 
staan. 

 
3. Op  zaterdag 16 januari 2016 wordt de SGS Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Wij 

hebben gekozen voor Hotel Bergse Bossen, Traay 299 in Driebergen.  
 De ontvangst is vanaf 17.00 uur in het Grand Café met 

een drankje naar keuze. U ontvangt bij aankomst een 
enveloppe met twee consumptiebonnen per persoon. Wij 
kunnen dan terugkijken op het afgelopen jaar en gezellig 
bijpraten. 

 Om 18:30 uur gaan wij dineren in een aparte dinerzaal en 
wij denken hierbij aan een 3-gangen keuzediner. De 
samenstelling zullen wij publiceren in de uitgebreide 
convocatie en de prijs hiervoor bedraagt ca. € 28,50 p.p. 
excl. de te nuttigen drankjes. 

 U kunt in het hotel overnachten en daarbij vragen wij u om de reservering zelf te doen bij het 
hotel: tel.: 0343-528150, via e-mail : info@bergsebossen.nl . 

 
4. Op zaterdag 20 februari 2016 excursie naar het prachtige Nationaal Militair Museum op 

de voormalige vliegbasis Soesterberg.  
 U wordt verwacht om 12:30 uur in het restaurant van het 

museum voor de koffie/thee met gebak. 
 Wij worden om 13:30 opgehaald door twee gidsen voor 

een uitgebreide rondleiding. De gids neemt ons mee op 
een spannende reis door de tijd. U maakt kennis met de 
belangrijkste militaire uitvindingen en ontwikkelingen en u 
krijgt antwoord op vragen als “hoe werkte een kanon in 
de Gouden Eeuw?” en “Wat zit er voor hightech 
apparatuur in een tank of een F-16? “ 

 Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de 
Koninklijke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later het Nationaal Militair Museum. Een 
indrukwekkend gebouw met een spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13 meter hoge 
glazen buitenwanden. Het geeft de bezoeker een gevoel van ruimte en zicht op de 
collectiestukken buiten.  
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 In het museum ziet u de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en 

toekomst. Naast een bijzondere collectie ziet u er ook spectaculaire visualisaties van 
historische veldslagen en recente vredesmissies. 

 In het Nationaal Militair Museum kregen verschillende 
collecties een nieuw onderkomen. Zoals de 
verzamelingen van het Legermuseum in Delft en het 
Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg. Het nieuwe 
museum heeft een oppervlakte van 30.000 vierkante 
meter. Dit is inclusief ateliers en depots. Het terrein om 
het museum heen is met 45 hectare nog eens 15 keer zo 
groot. Hier is ruimte voor exposities en evenementen. De 
totale oppervlakte meet bijna 100 voetbalvelden. 

 Ontdek het Arsenaal en dwaal tussen tanks en vliegtuigen. Naast het indrukwekkende 
Arsenaal, zijn er 6 themaruimtes waar het verhaal van de krijgsmacht wordt verteld.  

 Het wordt zeker een prachtige dag. Na de rondleiding is er natuurlijk ruim de tijd om de 
collectie voertuigen, vliegtuigen, enz. nog eens goed te beklijken 

 Dagkosten: ca. € 24,00 
 Na afloop kunnen wij gezamenlijk dineren in een nabijgelegen restaurant. Dit ligt nog niet vast. 

 
5. Op zaterdag 19 maart 2016 gaan wij naar het Museum BroekerVeiling in Broek op 

Langendijk. 
 U wordt verwacht om 11 uur en wij ontvangen u met 

koffie/thee en een Broekerbol. 
 Om 12 uur krijgen wij een rondleiding door het 

BroekerVeiling Museum. De gidsen praten u bij over het 
leven van de tuinders en hun familie zo rond het jaar 
1900. Als onderdeel van de rondleiding bezoekt u de 
exposities “1000 eilanden in 1 museum” met een 
“levende kaart” over het ontstaan van het gebied en de 
Veildag met een beschrijving van de werkdag van de 
tuinders rond het jaar 1900. 

 Om 13 uur lunchen: wij gaan genieten van de Westfriese 
koffietafel met een kroketje. 

 Om 14 uur gaan wij varen door het Rijk der Duizend 
Eilanden, het Oosterdelgebied. U maakt mee hoe de 
tuinder met zijn groenten op weg is naar de veiling. 

 Om 15 uur een van de hoogtepunten van deze dag. U 
neemt plaats op de plek van de handelaar in de 
authentieke veilingbanken en voelt de spanning als de 
veilingmeester de groenten aanprijst en u de veilingklok 
stopt en de prijs bepaalt. 

 Dagkosten: € 34,00 p.p. voor dit gehele programma. 
 Om 16:15 uur vertrekken wij naar het vlak bij gelegen 

Restaurant “’t Bakkershuys” waar wij napraten en 
facultatief gaan dineren. Wij verwachten een extra lekker 
3-gangendiner ter afsluiting van dit seizoen van 
winterevenementen.  
Verwachte dinerkosten ca. 34,00 p.p exclusief drankjes. 

 



 
 
 
6. Zaterdag 15 oktober 2016 : Boottocht Rotterdam Centrum naar de molens van 

Kinderdijk v.v. 
 Met de organisatie “Rebus Varende Evenementen” varen 

we met de boot “Nehalennia” vanaf de Boompjeskade in 
Rotterdam naar Kinderdijk. U wordt verwacht voor het 
inschepen om 11:30 uur en de afvaart is om 12:00 uur. 
Uw auto kunt U parkeren in de nabij gelegen 
parkeergarage,  te bereiken via navigatieadres: 
Willemsplein Rotterdam.  

 We worden ontvangen met koffie en iets lekkers erbij en 
genieten onderweg gedurende ruim een uur van het 
uitzicht op de vele bezienswaardigheden en uitzicht op 
het rivierenlandschap richting Kinderdijk. In Kinderdijk 
krijgen we anderhalf uur de tijd om wandelend de 
Kinderdijkse molens te bekijken en evt. te bezoeken  
(€ 7,50 p.p.). Op de boot is er ook een buffet voor de 
lunch waarvan we gebruik kunnen maken.  

 Om 16.00 uur worden we uiterlijk terug verwacht op de 
boot voor de retourvaart . Bekijk ook het interessante filmpje op de website van Rebus : 
www.rebus-info.nl . 

 Dagkosten: De boottocht zelf kost € 15,00 per persoon. De kosten van koffietafel en 
lunchbuffet worden nog later bekend gemaakt! 

7. Op zaterdag 26 november 2016 gaan wij naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.  
 De Orchideeën Hoeve is volgens de ANWB het leukste 

uitje van Flevoland. 
 Ooit wel eens een wereldreis gemaakt? Bezoek de 

grootste tropische tuinen van Europa en reis van 
werelddeel naar werelddeel in de Orchideeën Hoeve. 
Ontdek een wereld vol natuurlijke kleuren en geuren uit 
Midden-Amerika, Australië en Azië.  

 De wondere wereld van vlinders, Lori’s en orchideeën 
Duizenden soorten wilde en zeldzame orchideeën, 
tropische vogels, kleurrijke Lori’s, reptielen en koikarpers 
zijn op natuurlijke wijze samengebracht in de Maleisische, Orchideeën- en Lorituin. In de 
Vlinder Vallei, Europa’s grootste vlindertuin, vliegen meer dan tweeduizend vlinders.  
Ontdek in de Lorituin een wereld met meer dan tachtig kleurrijke Lori’s van de Blauwe Bergen 
en voer de papegaaitjes zelf met een voederbakje nectar. De Lori zal voorzichtig op uw arm 
landen en zich tegoed doen aan de heerlijke nectar. 

 Kosten: ca. 25,00 p.p. voor entree, ontvangst met koffie/thee en gebak, koffietafel en een 
verpakte orchidee om mee naar huis te nemen. 
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