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Belasting- en Douanemuseum Rotterdam

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen,.

Op 16 maart zouden wij een bezoek gaan brengen aan het Raadhuis in Hilversum. 
Het aantal inschrijvingen viel ons wat tegen en de commissie heeft enige achterstand opgelopen in de
organisatie door ziekte van onze George (beterschap!).
In onze planning voor volgend winterseizoen stond het Belasting- en Douanemuseum en wij hebben in
maart te maken met de actualiteit: de Brexit. Het leek ons dus een goed idee om dat evenement naar 
voren te halen en Dirk is voor ons naar Rotterdam geweest.

U wordt verwacht vanaf 12:45 uur in Grand Cafe Loos, Westpein 51,
3016 BM Rotterdam (zie routeschrijving verderop in deze convocatie).
U wordt ontvangen met koffie of thee en aansluitend zal er een lichte
lunch geserveerd met een broodje kroket.
Café Loos kent een lange historie in Rotterdam. Het café is in 1908
gestart door C.N.A. (Nelis) Loos uit Hillegersberg. Café Loos was voor
de Tweede Wereldoorlog gevestigd in het stationsgebouw van station
Hofplein. Oorspronkelijk werd dit station gebouwd in 1908. 
Het gebouw domineerde door zijn opvallende architectuur en de
bijzondere halfronde gevel, het toenmalige beeld aan het Hofplein. Het stationsgebouw, inclusief café
Loos, werd verwoest in het bombardement van 1940, net als het naastgelegen grand café De Kroon. 
station 

Om 14.00 uur gaan wij wandelend naar het Belasting- en
douane museum. Wij krijgen daar een uitgebreide rondleiding
door gidsen van 14.30 tot ± 15.15 uur. Wij krijgen daarbij
informatie over de reguliere  tentoonstelling.

Na afloop van onze rondleiding zullen we de middagkoffie en/
of thee gaan genieten in het museumcafé.

Vervolgens gaan wij op eigen houtje de twee tentoonstellingen “Bizarre belastingen” en “De werken 
uit het Boymans van Beuningen museum” bekijken. In de tentoonstelling Bizarre Belastingen steken 
we de 20 meest bijzondere belastingen uit vervlogen tijden in een modern jasje. 
Ontdek in dit kleurrijke rariteitenkabinet welke belastingen best bizar zijn geweest of juist slim 
bedacht om tot een eerlijke belastingheffing te komen.

REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:
Indien u 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).



Nieuw in de tentoonstelling is “Europa (z)onder controle”
In een geheel nieuwe interactieve opstelling, kun je de rol en betekenis van Europa
bekijken en beleven. Neem plaats aan de Europa-tafel en krijg een voorstelling hoe ons
land eruit zou zien, als er geen EU was. Je kunt een spel spelen, waarmee je verdragen,
vrije markt en de euro kunt laten verdwijnen. Of grenzen verleggen en internationale
afspraken niet meer nakomen. Op de muren is de geschiedenis van Europa na de
Tweede Wereldoorlog tot aan de Brexit in een handige tijdlijn weergegeven.

Om 17.00 uur gaat het museum sluiten. 
Wij verzamelen om kwart voor vijf bij de uitgang en lopen
gezamenlijk naar “Restaurant Biblio” (Van Vollenhovenstraat
15C -Pakhuis 26/27- Rotterdam) op zo’n 500 meter afstand 
van het museum. ingang naar het restaurant ►

Wij gaan daar met elkaar borrelen en napraten en facultatief
ook blijven dineren. Dagkosten: 

met Museumkaart  € 30.00 p.p.   Neem uw geldige
         Zonder Museumkaart is het € 33,50 p.p. MUSEUMKAART MEE

Kosten borrel en diner voor eigen rekening.
Dinerkeuze ca. € 30,00

Wij wensen u een goede reis en graag tot ziens in Rotterdam.
Namens de SGS Contactcommissie

Roelof Kruijshoop

BEREIKBAARHEID EN ROUTEBESCHRIJVINGEN

Als u reist met met Openbaar Vervoer

Neem vanaf Rotterdam Centraal tram 7 richting Willemsplein, uitstappen bij halte Westplein (hoek 
Westerstraat). Daarvandaan is het 3 minuten lopen naar Grand Café Loos.

Als u reist met uw auto

In de directe omgeving is betaald parkeren beperkt mogelijk en kost € 2,50 per uur.

Parkeergarage in de buurt bij:



Lopend naar Grand Café Restaurant
Loos vanaf 
Rotterdam Centraal Station
Volg de blauwe stippenlijn

Reis met de METRO Rotterdam
Centraal naar Grand Cafe Loos



Lopen van Belasting- en Douane-
museum naar “Restaurant Biblio” Van Vollenhovenstraat 15C 
Pakhuis 26 / 27  

Volg de blauwe stippenlijn



Menu voor het diner à €  29,95

   De genoten consumpties bij het diner zijn voor eigen rekening


