Ook uw club !

Hengelo Ov., 20 november 2017

Beste SGS'ers,
Hierbij ontvangt u een bijgewerkt overzicht van alle in de komende periode geplande
“Winterevenementen”. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden in Restaurant De Jonge Haan in
Hilversum.
***

Helaas hebben velen onder u niet gereageerd op de oproep in de vorige convocatie.
Wij vragen de SGS’ers die nog niet hebben gereageerd opnieuw om een indicatie te geven
aan welke evenementen u waarschijnlijk gaat deelnemen.
Wij hebben uw gegevens nodig om alles goed te kunnen organiseren.

Hoe geef ik aan waaraan ik mee wil doen:
 U kunt dat aangeven op een e-mail naar Roelof Kruijshoop. Graag alle gegevens die op het
inschrijfformulier staan in uw e-mail vermelden.


Uw wensen invullen voor de evenementen die op bijgaand inschrijfformulier staan .
Het ingevulde formulier per post sturen in een enveloppe.
Het adres: SGS Contactcommissie, Klinkeweg 13, 7552 PB HENGELO

Hoe geef ik aan dat ik dat ik (deze keer - nog) niet deel zal nemen:
Uw reactie zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
- Ik kan dit jaar niet deelnemen wegens …………………………………………………..………..
- Ik vind de onderwerpen niet leuk.
Een beter onderwerp is volgens mij ………….... …………....…………....…………....
- Ik kan helaas niet meer mee doen wegens een te slechte mobiliteit.
- Andere redenen.
Blijf gezond en wij zien u graag komen op de door uw club georganiseerde evenementen!
De SGS Contactcommissie,
R.E. Kruijshoop (commissievoorzitter)
G.Th. Burki
D.A. Coster
W.G. Reman
P.F. van der Hammen

re.kruijshoop@home.nl
theoburki@gmail.com
dirkcoster@online.nl
george.reman@xs4all.nl
vanderhammen@axons.nl

074-2422976 / 06-55380361
0316-330448
0297-288774
035-5823161
06-53721586

Programma Winterevenementen 2017-2019 na heden
2.

Zaterdag 25 november 2017 : stadswandeling door historisch
Leiden.
Wij gaan onder leiding van een gids van “Gilde Leiden” een
wandeling maken door de prachtige "Sleutelstad". De "Stads- en
Hofjeswandeling" voert ons door het historische centrum van
Leiden, waarbij wij deskundige uitleg krijgen over wat wij zien en
waar wij zijn.
Leiden is ontstaan aan de oevers van de rivier de Rijn waar de
Burcht stond en de Hollandse graven zich vestigden. 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.
Ons is aanbevolen om te parkeren op Parkeerterrein Haagweg (dagkaart €
12,50) waar vandaan elke drie minuten gratis shuttlebusjes rijden naar het
centrum. Wij verwachten de deelnemers in "Het Koetshuis" tussen 12:00 uur
en 12:30 uur. Gezien de tijd van de dag hebben wij ervoor gekozen om eerst
gezamenlijk te lunchen. De lunch begint om 13:00 uur. De stadswandeling
begint om 14:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Hierna sluiten wij de dag af met
een gezellige borrel in "Het Koetshuis". Wij kunnen daar ook dineren.
Dagkosten: ca. € 20,00 incl. lunch.
kosten diner ca. € 35,00 p.p.

3.

Zaterdag 13 januari 2018 : SGS Nieuwjaarsbijeenkomst.
Wij hadden opnieuw gekozen voor Brasserie Berestein. Helaas
ontvingen wij bericht dat de eigenaars niet verder gaan met het
restaurant. Een uitstekend alternatief is Restaurant De Jonge
Haan in Hilversum. Dit restaurant heeft een mooie geschiedenis.
Het is begonnen als Hotel Hiensch in 1925, met als oprichter de
legendarische Henk Hiensch. Met de AVRO, de VPRO en de
VARA als buren werd de Jonge Haan al snel de stamkroeg van
deze omroepen.
De ontvangst is vanaf 17:00 uur met een drankje naar keuze en U ontvangt bij aankomst een
enveloppe met twee consumptiebonnen per persoon. U kunt gezellig terugkijken op het
afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe cricketseizoen.
Om 18:30 uur gaan wij dineren en wij denken hierbij aan een 3-gangen keuzediner.
Kosten van het diner: ca. 30,00 p.p.

4.

Zaterdag 17 maart 2018 : Dagje Rotterdam met een zeer interessante Architectuurwandeling.
De deelnemers worden verwacht vanaf 11:30 uur in het nieuwe
Centraal Station in “Café De Woonkamer” op de 1e etage.
Gezien de reistijd naar Rotterdam kozen wij voor een
gezamenlijke lunch om 12:00 uur.
Om 13:00 uur krijgen wij door gidsen van "Architecture Tours"
eerst een korte introductie over architectuur en de ontwikkeling
van Rotterdam. Hierna begint onze wandeling, die ongeveer 2½
uur zal duren. Wij gaan kijken bij het Centraal Station (dat is een
indrukwekkend nieuw knooppunt van openbaar vervoer en
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stadsentree), Schouwburgplein (innovatief multifunctioneel stedelijk plein), Centrum met o.a.
Koopgoot en Lijnbaan (uit de wederopbouwperiode na de 2e Wereldoorlog), Timmerhuis
(imposant – “wolk van pixels”), Markthal (het nieuwste icoon voor de stad met
woonappartementen, ondergrondse supermarkt en
parkeergarage), Kubuswoningen (ontwerp van Piet Blom) en de
Oude Haven met het “Witte Huis”, de oudste “wolkenkrabber”.
Als onderdeel van de rondleiding kunnen wij ook een aantal
interieurs bezichtigen.
Deze zeer interessante architectuurwandeling zal duren tot
ongeveer. 15:30 uur waarna wij een afsluitend drankje nemen.
Voor liefhebbers voor de afsluitende borrel en diner zullen wij een
geschikte locatie zoeken.
Dagkosten: ca. € 30,00.

6. Zaterdag 13 oktober 2018 : Wandelen en varen in vestingstad 's-Hertogenbosch.
In deze activiteit heeft de “Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch”
het varen op de Binnendieze en het wandelen in de Bossche
binnenstad gecombineerd. De bevlogen gidsen vertellen ons
enthousiast over de cultuur, de historie en de geschiedenis van de
vestingstad ‘s-Hertogenbosch.
Wij wandelen vanaf het Bolwerk Sint-Jan, met de stadsgids, door
de historische binnenstad van den Bosch naar het Herman
Moerkerkplein. Daar ligt de boot te wachten om onder leiding van
een schippersgids via de mooie Binnendieze terug te varen naar
de Molenstraat.

7.

Zaterdag 24 november 2018 : Bezoek aan de "Hermitage" in Amsterdam.
Wij brengen een bezoek aan de "Hermitage" in Amsterdam. Dit is een van de grootste musea ter
wereld. Daar zijn altijd objecten uit de collectie van het "Staatsmuseum de Hermitage" in St.Petersburg. Er is een van de grootste en beroemdste collecties van "Hollandse Meesters".
Onderdeel van het werk van "Tsaar Peter De Grote" was de bouw van een hoofdstad naar WestEuropees voorbeeld: St.-Petersburg. Aan de rivier de Neva verrees een majestueuze stad, met
een stratenplan geïnspireerd op de straten en grachten van Amsterdam. Peters dochter tsarina
Elisabeth gaf opdracht voor de bouw
van het Winterpaleis. Onder haar
opvolger Catharina de Grote werd het
paleis uitgebreid met een gebouw om de
snel groeiende kunstcollectie in onder te
brengen. Zo is in 1764 de Hermitage
ontstaan. Het was een privégalerij, tot in
1852 Tsaar Nicolaas I een nieuwe
aanbouw, de Nieuwe Hermitage,
opende, en het museum tegelijk
openstelde voor publiek. Een van de
eerste openbare musea ter wereld.
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Stadswandeling 's-Hertogenbosch
en varen over de Dieze

Bezoek aan de "Hermitage"
in Amsterdam

5

6

Uw belangstelling voor evenementen in
volgend winterseizoen

bijvoorbeeld bridge, klaverjassen, sjoelen,
backgammon, dammen, schaken, domoni, ganzebord,
scrabble, mens erger je niet, enz..

met een spelletjesmarathon met

zaterdag 24 november 2018

zaterdag 13 oktober 2018

datum

Geef s.v.p. aan in het rechter
vakje welke spellen u mee
kunt nemen en wat uw
favorieten zijn.

de organisatie nemen wij ter
hand als er genoeg
belangstelling voor is.

zaterdag 17 maart 2018

Architectuurwandeling Rotterdam
o.l.v. gidsen van "Architecture Tours"

4

Extra Heeft u belangstelling om mee te doen

zaterdag 13 januari 2018

zaterdag 25 november 2017

SGS Nieuwjaarsbijeenkomst

Stadswandeling historisch Leiden:
Stads- en Hofjeswandeling

datum

3

2

Uw inschrijvingen voor
onderstaande evenementen

E-mail adres

Adresgegevens

Naam

(aantal
personen)

belangstelling

nog te bepalen

ca. € 30,00

n.v.t.

ca. € 20,00

dagkosten
per persoon

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Ik vind de volgende spellen erg leuk:

ja / nee

n.v.t.

ja / nee

deelname deelname
aan de
aan het
borrel na
diner
afloop

06 -

Aantal pers. waarvoor dit
van toepassing is

Wensen ten aanzien van de
maaltijden:

ja / nee

vlees

vis

vegetarisch

halal

Ik wil ook
helpen bij de Ik kan onderstaande spellen ter beschikking stellen:
organsatie:

ja / nee

Ik doe graag
mee:

(aantal pers.)

deelname
met

Uw mobiele
telefoonnummer :

INSCHRIJFFORMULIER 2017-2018

WINTEREVENEMENTEN CONTACTCOMMISSIE Nrs. 2 t/m 6

Opmerkingen: ca. 2 weken voor elk evenement ontvangen deelnemers een uitgebreide
convocatie met een melding hoe zij hun deelname hebben gemeld.
Zij kunnen ook dan nog corrigeren of afzeggen.

