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Beste SGS-vrienden en vriendinnen, 

Op zaterdag 25 november 2017 gaan wij een wandeling maken door de prachtige "Sleutelstad" 
Leiden. De "Stads- en Hofjeswandeling" voert ons door het historische centrum, waarbij wij 
deskundige uitleg krijgen over wat wij zien en natuurlijk ook waar wij ons dan bevinden. 

Programma:  
U wordt verwacht tussen 12:00 en 12:30 uur in  
“Het Koetshuis de Burcht” in het centrum van Leiden. 
Adres: Burgsteeg 13, Leiden. 

Routebeschrijving:  
Zie de bijlagen met alle mogelijkheden om op de plaats 
van bestemming te komen. Met de auto geldt dat ons is 
aanbevolen om  te parkeren op “Parkeerterrein Haagweg” 
(dagkaart € 12,50) waar vandaan elke drie minuten gratis 
shuttlebusjes rijden naar het centrum. U kunt ook goed 
reizen met de trein en bus.  

U wordt ontvangen met koffie of thee. Gezien de tijd van de dag hebben wij ervoor gekozen om 
aansluitend na de ontvangst gezamenlijk te lunchen. De lunch begint om 13:00 uur en bestaat uit 
soep, goed belegde broodjes, een kroket (al dan niet vegetarisch), thee/koffie of melk/karnemelk. 

Om 14:30 uur worden bij opgehaald door onze gids voor onze twee uur durende wandeling door 
Leiden. Leiden is ontstaan aan de oevers van de rivier de Rijn waar de Burcht stond en de Hollandse 
graven zich vestigden. De hofjes van Leiden zijn, net als in zoveel oude binnensteden van ons land, 
ontstaan in de 13e tot 19e eeuw. Ze werden veelal gesticht als oudedagsvoorziening voor arme 
mensen. Lopend langs de vele grachtjes, kanalen en hofjes die Leiden rijk is, schetst de gids u een 
beeld van de tijd waarin de productie en handel van het laken centraal stond, de fijnschilders 
floreerden en de universiteit werd gesticht.  

Om ± 16:30 uur komen wij weer aan bij ”Het Koetshuis” waar wij de dag afsluiten met een gezellige 
borrel. In “Het Koetshuis kunnen wij ook dineren”. Zij die zich hiervoor hebben opgegeven gaan 
genieten van een uitstekend diner. Ook is gedacht aan de vegetariërs onder ons. De menu’s staan op 
een bijlage van deze convocatie. 

Dagkosten:  € 22,00 incl. ontvangst en lunch. 
                     kosten diner € 29,50 p.p. 

Wij wensen u een goede reis en een prachtige dag. Graag tot ziens in Leiden! 
 
Namens de SGS Contactcommissie,   
Roelof Kruijshoop 

 
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 2017 
Betreft : Stadwandeling Leiden 
 

De deelnemerslijst staat op de laatste pagina. 
Controleer direct of de gegevens juist zijn. 

Afwijkingen a.u.b. direct  melden en niet op de 
dag van de wandeling! 
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Menu’s 

 
Vegetarisch menu 

Salade geitenkaas 

Portobello gevuld met diverse paddenstoelen, rode paprika en ui 
gegratineerd met Grana Padano kaas en een saus van tomaat en basilicum 
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Als u naar Leiden gaat met de auto 

P+R Transferium Haagweg Leiden  

 
Parkeren op P+R Transferium Haagweg Leiden? P+R Transferium haagweg is het grootste 
parkeerterrein van Leiden. Er is ruimte voor maar liefst 750 auto's. Zowel overdag als 's avonds rijden 
er om de paar minuten GRATIS pendelbusjes (cittyshuttle) van het parkeerterrein naar Leiden.  

Adres P+R Transferium Haagweg 
Haagweg 8, 2311 AA LEIDEN - 071 51 20 071  

Parkeertarieven P+R Haagweg 
4 tot 4,5 uur: € 9,50 
4,5 tot 5 uur: € 10,50 
5 tot 5,5 uur: € 11,50 
5,5 tot 24 uur: € 12,50  
Gratis vervoer van en naar de binnenstad van Leiden!  

Openingstijden P+R 
Inrijden: 24/7 Uitrijden: 24/7  

 

Eventueel kunt u ook wandelen naar Het Koetshuis De Burcht.  
De blauwe stippenlijn is de te volgen route. 
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Als u reist met de trein 

 

 

 

 

 

 

Looproute 


