
Hengelo Ov. : 18 december 2018
Betreft : Nieuwjaarsbijeenkomst van SGS Cricket Club

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen,

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 wordt gehouden op zaterdag 19 januari 2019 in het
Stadsbierhuys de Waag, Koepoortstraat 2-4 in Doesburg,  tel.: 0313-479617.  
Dit is het oudste café-restaurant van Nederland en bestaat al sinds 1478.  
Lees iets over de geschiedenis van het restaurant en van Doesburg verderop in deze convocatie!
U kunt hier gezellig onder vrienden en vriendinnen terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken
naar het nieuwe cricketseizoen 2019.

De ontvangst is vanaf 17:00 uur in het café de Hooge Zaal
en het diner is in de direct daarnaast gelegen zeer mooie
oude Hooge Zaal. Café en zaal zijn via trap of lift te
bereiken.
De koffie/thee en drankjes bij binnenkomst neemt SGS voor
haar rekening evenals een eerste ronde aan tafel.  
De hierna genoten consumpties door u  te noteren op uw
consumptiebon die u bij de ontvangst overhandigd krijgt
door de commissie. Hierop staan de maaltijden reeds
genoteerd.  De consumptiebon met de kosten van de
maaltijd(-en) en de eventuele extra consumpties af te rekenen voor vertek met het restaurant. 
Deze consumptiebon s.v.p. achterlaten bij de kassa. 

Om ±18:30 uur gaan wij samen genieten van een 3-gangen keuzediner.  Het menu staat verderop in 
deze convocatie.  Kosten van het diner: € 29,50 p.p..

Wij wensen u een goede reis en zeggen “graag tot ziens in Doesburg!”
Namens de SGS Contactcommissie
R.E. Kruijshoop

REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:
Indien onverwachts verhinderd mocht zijn dan dit s.v.p. melden uiterlijk drie dagen van tevoren.
bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361,  e-mail: re.kruijshoop@home.nl  . 
Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden).

Contactcommissie:
R.E. Kruijshoop - Voorzitter
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361
E-mail : re.kruijshoop@home



Foto’s van de Hooge Zaal in De Waag

PARKEREN: 

Er is goede parkeergelegenheid op de grote P-plaats “De Bleek”, te bereiken vanaf de provinciale 
weg de N 317, afslag Centrum.  Het parkeren is daar gratis. Zie de kaartjes op de volgende bladzijden.

OVERNACHTEN

Voor de SGS’ers die graag in Doesburg willen overnachten zijn er in het oude centrum voldoende Bed
and Breakfasts via internet te vinden en is er aan de kade op loopafstand een modern hotel: 
Stadshotel Doesburg, Contre Escarpe 32, 6981 BW Doesburg, tel. 0313-745888,  e-mail: 
joost@stadshoteldoesburg.nl. 
Duco Ohm boekte hier in oktober j.l. een kamer voor € 77 exclusief ontbijt. 

MENU

voorgerechten
Doesburgse mosterdsoep met spekjes of zalmsnipper

of
Rundercarpaccio met pesto, rucola en pijnboompitten

hoofdgerechten
Gegrilde botervis met anti amboise

of
Wildstoof met puree en stoofpeertje

dessert
Petit Grand Desert

Uiteraard kan ook een vegetarisch menu verzorgd worden

Kort stukje geschiedenis van Doesburg en Stadsbierhuys de Waag
Het eerste winterevenement in 2019 is de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst bestaande uit een 
receptie gevolgd door een goed diner. Onze keuze voor de nieuwjaars-ontvangst is dit jaar nogal 
oostelijk uitgevallen, maar via diverse rijkswegen is Doesburg zeer goed bereikbaar. 
Voor de westerlingen: een uurtje vanuit Utrecht of Amersfoort. 

Deze Hanzestad aan de IJssel heeft vele mooie en leuke toeristische zaken en je kunt in de omgeving 
prachtig wandelen. Zie ook de website  https://www.bezoek-doesburg.nl/. Overnachtingen in alle 
soorten, maten en prijzen. Trouwens ook een zeer goed idee om te combineren met een bezoek aan 
Zutphen, Deventer of Arnhem!

https://www.bezoek-doesburg.nl/


En dan de geschiedenis van Doesburg
Doesburg is een ”drielandenpunt”, gelegen op de grenzen van de Achterhoek, Veluwe en Liemers. 
De stad is gelegen aan de rivieren IJssel en Oude IJssel en manifesteert zich als zodanig eveneens als 
stad aan het water. Doesburg geniet grote bekendheid door haar gerestaureerde binnenstad. 
Het middeleeuwse stratenpatroon is nog volledig in tact. Al in 1237 verwierf Doesburg stadsrechten, 
60 jaar eerder dan Amsterdam. 

Doesburg heeft sinds verscheidene eeuwen koophandel gehad. Dit als gevolg van het feit dat zij zich 
in 1447 aansloot bij de Hanze. Dit verbond diende ter bescherming van de steden tegen de vele 
roverijen die er plaats vonden. Handelaren moesten over de inkomende goederen belasting betalen 
aan de stad Doesburg. In die tijd gebeurde dit op basis van het gewicht. Vandaar dat er behoefte 
ontstond aan een plaats waar de goederen gewogen konden worden. 

In 1478 is De Waag van Doesburg dan ook in gebruik genomen. De pachter van De Waag had tevens 
het monopolie op de verkoop van vreemde bieren in de stad. Zeker in die tijd – we spreken over de 
15e eeuw – was bier de volksdrank; water bevatte immers te veel ziektekiemen. Zo is De Waag 
ontstaan als combinatie van waaggebouw en stadsbierhuys. Arbeiders kregen er een gedeelte van 
hun loon uitbetaald in bier, kooplieden sloten er contracten af en studenten zongen er hun 
drinkliederen onder het genot van een kruik bier. De Waag is op deze manier geworden tot de 
centrale ontmoetingsplaats van Doesburg. Dit is eigenlijk door de eeuwen heen nooit wezenlijk 
veranderd. 

Gedurende de laatste vijf eeuwen heeft het pand uitsluitend een gastvrije bestemming gehad als 
herberg, café en restaurant. De Waag is daarmee de oudste horecagelegenheid van Nederland. 
Om deze reden wordt De Waag dan ook vermeld in het Guiness Book of Records.
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PARKEREN EN LOOPROUTE

Na het parkeren op parkeerplaats “De Bleek” kunt u de blauwe-stippenlijn volgen.
Na ± 5 minuten lopen arriveert u dan bij “De Waagh”

Stadsbierhuys
De Waagh
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