
 
 
 
 
 
 

 
MET SGS OOK IN DE WINTERPERIODE PLEZIER EN GEZELLIGHEID. 

ONZE WINTEREVENEMENTEN MOET JE MEEGEMAAKT HEBBEN ! 
 

Hengelo Ov., 10 september 2016 

Beste SGS'ers,  

Bijgaand ontvangt u informatie over de door de Contactcommissie georganiseerde 
"Winterevenementen". Op deze evenementen ontmoeten SGS'ers elkaar ook in de periode tussen de 
cricketseizoenen in. Wij proberen het altijd zodanig uit te zoeken 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. Je komt op plaatsen waar je normaal gesproken niet zo maar 
naar toe zult gaan en leert Nederland er tegelijkertijd beter door kennen. 

In de planning zijn ook al data bepaald van evenementen verder in de toekomst. U kunt deze data nu 
al noteren in uw agenda zodat u rekening kunt houden met de SGS activiteiten.   

Algemene zaken:  

 Voor een goede organisatie is het belangrijk om in te schrijven, liefst voor eind september voor alle 
evenementen waaraan u wellicht wilt deelnemen.  
U kunt altijd weer afzeggen, vermits dit natuurlijk wel tijdig gebeurt. 

 Om een deel van de organisatiekosten te dekken vragen wij  € 2,00 per evenement en per deelnemer. 

 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!  

 Als er iets wijzigt wordt dit altijd ook gemeld op de SGS-website :  www.sgs-cricket.nl  . 
Het is belangrijk om ook tijdens de "cricket winterslaap" de SGS-website regelmatig even te bezoeken.  

U kunt inschrijven als volgt:  

 Uw wensen s.v.p. invullen voor alle evenementen die op het formulier staan . 
Het ingevulde inschrijfformulier per e-mail sturen aan re.kruijshoop@home.nl. 

 Uw wensen s.v.p. invullen voor alle evenementen die op het formulier staan . 
Het formulier en sturen aan: SGS Contactcommissie, Klinkeweg 13, 7552 PB HENGELO. 

 Liefst op dezelfde dag het totaalbedrag aan inschrijfgelden betalen op onze bankrekening: 
NL75 INGB 0000 4838 64 ten name van SGS Contactcommissie te Hengelo Ov. 

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 vanderhammen@axons.nl 06-53721586 
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Programma Winterevenementen 2016-2018 
 
1. 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 een koffietafel.  
Varende over de "Nieuwe Maas" en de "Lek" wordt u onder op 
de hoogte gehouden van alle bezienswaardigheden. Na 
ongeveer één uur varen wordt er afgemeerd bij "Kinderdijk", bekend om zijn 19 molens welke 
door de UNESCO zijn uitgeroepen tot Wereld Cultuurmonument. Hier is ongeveer anderhalf tot 
twee uur de tijd om, op eigen gelegenheid, het gebied te bezoeken en te genieten van de 
schitterende natuur. U moet natuurlijk wel op tijd terug zijn bij de boot. 

 Op de boot is er voor de lunch een Germaanse koffietafel 
mogelijk (alleen bij deelname vanaf 25 personen). Bij deelname 
van minder personen zijn er naar eigen behoefte de reguliere 
aanbiedingen in de vorm van kleinere consumpties.  

 Wij zijn om ca. 16.00 uur weer terug in Rotterdam.  
Bekijk ook het interessante filmpje op de website van Rebus  
www.rebus-info.nl . 

 Dagkosten: ca. € 30,00 per persoon 

 Na afloop gaan wij in de buurt van de aanlegplaats van de boot koffie/thee drinken en borrelen en 
zo gewenst dineren.  

 Bekijk ook het interessante filmpje op de website van Rebus : www.rebus-info.nl . 

 
2. Zaterdag 12 november 2016 : Bezoek aan Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam Centraal 

Station gevolgd door een bezoek aan het Paleis op de Dam. 

 In ons oorspronkelijke plan wilden wij op deze dag ook een bezoek brengen aan de Beurs van 
Berlage, maar dan kan dat niet omdat er een groot congres wordt gehouden. 
 Als goed alternatief hiervoor brengen wij een bezoek onder leiding van een deskundige gids aan 
de Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam Centraal Station.  

 Vanaf 10:30 uur wordt u verwacht in het "Restaurant 1e Klas" op 
Amsterdam Centraal Station. Wij drinken daar koffie/thee en nemen 
daar iets bij naar keuze.  
Om 11:30 uur krijgen wij de rondleiding met gids door de Koninklijke 
wachtkamer Amsterdam Centraal. 
De Nederlandse Spoorwegen bezit prachtige monumentale 
stationsgebouwen. Bijzonder in deze collectie is gerestaureerde 
koninklijke wachtkamer Amsterdam. Na een ingrijpende restauratie is 
deze toegankelijk voor het publiek.  

 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 neo-gothische architectuur, meubels en stoffering volledig op elkaar zijn afgestemd.  

 Na het bezoek aan de Koninklijke Wachtkamer dit bezoek kunnen wij in het "Restaurant 1e Klas". 
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 Na de lunch wandelen wij naar het prachtige Paleis op de 
Dam, waar wij om 14:00 uur met twee groepen worden 
rondgeleid door gidsen. 

 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. 

 Na afloop organiseren wij een gezellig samenzijn in de buurt met eventueel dineren. De 
organisatie hiervan is nog "in de maak" en suggesties voor een goede gelegenheid hiervoor zijn 
welkom! 

 Dagkosten: ca. 30,00 per persoon  

 
3. Op  zaterdag 14 januari 2017 wordt de SGS Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 

 Wij hebben gekozen voor Brasserie Berestein in Zuidereinde 
208, 1243 KR ’s-Graveland,  

 De ontvangst is vanaf 17.00 uur 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 en wij denken hierbij aan een 3-
gangen keuzediner. De samenstelling zullen wij publiceren in de 
uitgebreide convocatie. 

 Geen inschrijfgeld verschuldigd; kosten van het diner: ca. 30,00 per persoon  

 
4.  Zaterdag 18 maart 2017 : Stadswandeling Hanzestad Doesburg aan de IJssel.  

 Doesburg is één van de zeven Hanzesteden die als fraaie 
parels liggen aan de schilderachtige rivier de IJssel. 
Wat kunnen we in Doesburg zien ? We zwerven door de 
middeleeuwse straten en steegjes met de vele winkeltjes en 
gezellige terrasjes. Veel monumenten zijn bewaard gebleven 
en gerestaureerd. Elk kwartier hoort U het carillon van de 94m 
hoge toren van de Grote of Martinikerk. Doesburg is ook 
bekend om z'n boerenmosterd, te bezoeken in de Doesburgse 
Mosterdfabriek annex museum. Andere te bezoeken musea 
zijn o.a. Het Fotografica Museum, Museum De Maurits met 
een grote particuliere verzameling uit de 2e Wereld Oorlog en het Streekmuseum De Roode 
Toren waar we de prehistorie en de historie van het vroegere richterambt Doesburgh kunnen 
zien. 

 Wij hebben gekozen voor het Hanze Arrangement.  (zie volgende pagina voor het vervolg) 
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 Verzamelen om 12.30 uur in het Stadsbierhuys "De Waag". 

 Om 13.00 uur starten we met een lunch, bestaande uit Mosterdsoep 
en (rogge)brood met spek of zalm.  

 Om 14.00 uur Begint de door de historische binnenstad van 
Doesburg onder leiding van een gids. 

 Tussen 15.30 en 16.00 uur drinken we een koffie of thee bij het 
Stadsbierhuys De Waag.  

 Na afloop gaan wij in de buurt koffie/thee drinken en borrelen en zo 
gewenst dineren. 

 Dagkosten: ca. 15,00 per persoon (exclusief extra consumpties). 

 
6. Op zaterdag 14 oktober 2017 : Bezoek aan het Museum Kröller-Müller gevolgd door een 

niet te lange fietstocht over de Veluwe.  

 Het Kröller-Müller Museum is over de hele wereld bekend.
 In het Kröller-Müller Museum vind je de op één na grootste 
Van Goghverzameling ter wereld: bijna 90 schilderijen en 
ruim 180 tekeningen.  
In de Van Gogh Galerij zijn in wisselende opstelling circa 40 
werken van Vincent van Gogh te zien. Daarnaast zie je er 
topstukken van moderne meesters als Claude Monet, 
Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Ook is 
daar een van Europa's grootste beeldentuinen. Hier staan 
ruim 160 sculpturen van beeldbepalende kunstenaars, van Aristide 
Maillol tot Jean Dubuffet, van Marta Pan tot Pierre Huyghe. 

 Het is alweer jaren geleden dat wij in dit gebeid hebben gefietst, dus wij 
gaan dit prachtige natuurgebied opnieuw verkennen en herinneringen 
ophalen. U kunt uw eigen fietsen gebruiken of fietsen huren. 

7. Op zaterdag 25 november 2017 : stadswandeling door historisch Leiden 

 Leiden wordt ook wel de "Sleutelstad" genoemd en daar willen wij natuurlijk meer over weten.  
"Sleutelstad" is een bijnaam van de Zuid-Hollandse stad Leiden. 
De bijnaam is te herleiden tot Sint-Pieter (Petrus), de 
schutspatroon van de hoofdkerk van de stad, de Pieterskerk, en 
daarmee ook beschermheilige van de stad. Tegen Petrus wordt in 
het Evangelie volgens Matteüs gezegd: "Ik zal u de sleutels geven 
van het Koninkrijk der hemelen(..)"[1]. Hierdoor zijn zijn attributen 
twee sleutels. Het stadswapen en de vlag van Leiden vertonen 
daarom twee gekruiste sleutels. Diverse zaken in de stad 
verwijzen naar "sleutels" en de bijnaam, zoals de naam van het 
koor De Leidse Sleuteltjes, een voormalige meelfabriek 'De 
Sleutels' en een radiostation en nieuwssite voor Leiden. 

 Onze wandeling doen wij onder begeleiding door een gids. 
Wij komen langs veel plaatsen met relaties naar het Leidse 
verleden. Het statige Rapenburg toont ons hoe de gegoede 
burgerij vroeger woonde. Het Academiegebouw is de plek 
waar de Leidse universiteit tot wasdom kwam. 

 

 

 


