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Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 

Op zaterdag 12 november 2016 brengen wij een bezoek aan Koninklijke Wachtkamer op 
Amsterdam Centraal Station en een bezoek aan het Koninklijk Paleis Amsterdam. 

Vanaf 10:30 uur wordt u verwacht in het "Grand Café 
Restaurant 1e Klas" op Amsterdam Centraal Station.  
Dit kunt u vinden bij spoor 2b en is met en zonder OV kaart 
bereikbaar. De poortjes staan open, u kunt zo doorlopen.  

Het restaurant is vanzelfsprekend erg gemakkelijk te bereiken 
als u met de trein, metro of bus komt. Wij bevelen het gebruik 
maken van openbaar vervoer aan. 

Als u met de auto komt dan kunt u parkeren op loopafstand van 
de locatie in de parkeergarage: adres Oosterdokstraat 150.  
Volg op het Oosterdokeiland de borden ‘Parking Oosterdok’. Kosten: voor de eerste 5 uur parkeren, 
betaalt u €1 per 12 minuten. Na 5 uur (tot 24 uur parkeren) valt het parkeertarief automatisch terug 
naar een vast bedrag van € 13. Indien u uw parkeerkaart verliest, koste het € 25 om er uit te komen. 

Als u arriveert drinken wij eerst koffie of thee en nemen daar iets bij naar keuze. 
Van 11:30 uur tot 12:30 uur krijgen wij de rondleiding met gids door de 
Koninklijke wachtkamer Amsterdam Centraal. Deze is naast her Restaurant 
1e klas gesitueerd. De Nederlandse Spoorwegen bezit prachtige 
monumentale stationsgebouwen.  
Bijzonder in deze collectie is gerestaureerde Koninklijke wachtkamer 
Amsterdam. De Amsterdammers noemen het ook wel de "Kathedraal". 
Het stationsgebouw van het Centraal Station in Amsterdam is in 1881 door 
architect P.J.H. Cuypers uit Roermond ontworpen. Het gehele ontwerp is tot 
in de kleinste details doordacht, van de strakke vormgeving van de meubels 
in de salonruimte van de Koninklijke wachtkamer tot de sierlijke 
wanddecoraties en de bloemmotieven in het gehele stationsgebouw. Het is 
prachtig om te zien dat de neogotische architectuur, meubels en stoffering 
volledig op elkaar zijn afgestemd.  

Na het bezoek aan de Koninklijke Wachtkamer dit bezoek gaan wij in het "Restaurant 1e Klas" 
lunchen. Een gedekte lunch was moeilijk te regelen en is prijzig. Wij hebben ervoor gekozen dat wij 
zelf kiezen wat wij willen eten en drinken en dat ook zelf afrekenen bij de kassa. 

 

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. : 30 oktober 2016 
Betreft : 2e Winterevenement seizoen 2016-2017 

Bezoek twee toplocaties in Amsterdam ! 
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Na de lunch wandelen wij naar het prachtige Koninklijk Paleis Amsterdam op de Dam, waar wij om 
14:00 uur proberen te arriveren. U kunt ook met de tram er naar toe gaan en dat neemt ongeveer net 
zo veel tijd in beslag. 

Aangekomen bij het paleis kunnen wij de jassen in de 
garderobe laten en daarna kunt u een mobiele gids - de 
audiotour- ophalen. De audiotour geeft erg veel informatie - 
meer dan een gids - en u kunt selecteren wat u wilt zien en 
horen. Deze konden wij helaas niet vooraf reserveren maar op 
basis van de ervaring van mensen die er al een keer geweest 
zijn gaan wij ervan uit dat er voldoende audiotours beschikbaar 
zijn.  

Algemene informatie over het Koninklijk Paleis Amsterdam. 
 Het Koninklijk Paleis Amsterdam is een paleis op de Dam in de binnenstad van Amsterdam. Het 
paleis is in gebruik door het Koninklijk Huis als ontvangstpaleis en wordt gebruikt voor 
tentoonstellingen. 
Hoewel de architect van het stadhuis Jacob van Campen was, werd de technische uitvoering 
verzorgd door stadsbouwmeester Daniël Stalpaert. Van Campen kwam in 1654 in conflict met het 
stadsbestuur, waarna Stalpaert de volledige leiding kreeg. 
Het beeldhouwwerk werd gemaakt door Artus Quellinus en zijn medewerkers. Op 29 juli 1655 werd 
het stadhuis feestelijk ingehuldigd, maar het was toen nog niet voltooid. Joost van den Vondel wijdde 
1378 dichtregels aan de inwijding, in zijn gedicht Inwydinge van het Stadthuis. Pas in 1665 was het 
gebouw helemaal gereed, terwijl aan de inrichting van de vertrekken tot aan het begin van de 18e 
eeuw werd gewerkt. Het bouwwerk geldt als Nederlands belangrijkste historische en culturele 
monument van de Gouden Eeuw.  

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2016 
Als extraatje kunnen wij kijken naar het werk van de winnaars van de 
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2016. Deze schilderijen zijn 
gemaakt door Bart Kok, Mike Pratt, Tanja Ritterbex en Sam Salehi 
Samiee. Met een smartphone kun je op de tentoonstelling informatie 
opvragen over de kunstenaars en hun werk. 

Dagkosten:   30,00 per persoon zonder Museumkaart 
     20,00 per persoon met Museumkaart 
Deze kosten inclusief ontvangst en toegangsprijzen doch exclusief 
kosten van de lunch. Deze kosten zoals te doen gebruikelijk met ons af 
te rekenen bij aankomst. 

Neem uw Museumkaart mee ! 

Na afloop gaan wij ergens gezellig borrelen en desgewenst dineren ergens in de buurt.  
De organisatoren niet voldoende bekend in Amsterdam en kennen zelf geen goede gelegenheden om 
dit te doen, maar er zijn zeker voldoende mogelijkheden.  
Suggesties voor een goede gelegenheid hiervoor zijn zeer welkom! 

Graag tot ziens in Amsterdam op 12 november a.s.. 
Namens de Contactcommissie,  
 
 
Roelof Kruijshoop 
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Plattegrond en routebeschrijving "Parking Oosterdokstraat" (zie de rode druppels) 

 

 

Parkeergarage 

Spoor 2b 
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Looproute Parkeergarage naar Grand Café Restaurant 1e klas Amsterdam Centraal Station 

Volg de blauwe stipppen lijn. Afstand 750 meter = 9 minuten. 
De grijze lijn kan ook, maar die is 200 meter langer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Looproute Amsterdam CS naar Koninklijk Paleis op de Dam 
Volg de blauwe stippen lijn, Afstand 1,0 km = 13 minuten.  
De alternatieve grijze looproutes zijn ongeveer  even lang. 

 

 

 

U kunt ook 
met de tram 
van CS naar 
de Dam: 
Lijnen  
6 - 16 - 4 - 9 
Tijd niet veel 
korter dan 
lopen. Wel 
minder ver 
lopen. 


