MET SGS OOK IN DE WINTERPERIODE PLEZIER EN GEZELLIGHEID .
ONZE WINTEREVENEMENTEN MOET JE MEEGEM AAKT HEBBEN !

Beste SGS'ers,
Bijgaand ontvangt u informatie over de "Winterevenementen" die worden georganiseerd door de
Contactcommissie. Het doel is om samen ook in de periode tussen de cricketseizoenen in leuke
activiteiten te doen. De commissie stelt traditioneel een zodanig programma samen dat er voor
iedereen wel iets leuks bij zit.
Deze contactdagen zijn bedoeld voor jonge en oudere SGS’ers inclusief de net toegetreden 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 onze bijeenkomsten 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:
- U moet zich voor deelname inschrijven, zodat wij weten hoeveel personen er zullen komen.
Schrijf daarvoor alstublieft snel in.
U kunt altijd weer afzeggen, maar dat wel graag tijdig zodat wij reserveringen kunnen
aanpassen.
De kosten van uw deelname betalen aan de commissie op de dag zelf bij aankomst.
Met gepast geld betalen heeft de voorkeur.
- 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 website : www.sgs-cricket.nl .
Het is belangrijk om gedurende het hele jaar de SGS-website regelmatig even te bezoeken.
U kunt inschrijven als volgt:
- Uw wensen s.v.p. invullen, bij voorkeur voor alle toekomstige evenementen. Een daarvoor bedoeld
inschrijfformulier ontvangt u met dit programma (laatste bladzijde).
Het ingevulde inschrijfformulier per e-mail sturen aan re.kruijshoop@home.nl of per post sturen
naar:
SGS Contactcommissie, Klinkeweg 13, 7552 PB HENGELO.
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 2018-2019
1.

Zaterdag 13 oktober 2018 : wandelen en varen in 's-Hertogenbosch.
Wij gaan genieten van de "Vaar- en wandelroute Bossche Binnenstad". Bij deze route door de
Bossche binnenstad genieten wij van een ultieme combinatie van varen over de Binnendieze
en vervolgens wandelen door de historische binnenstad onder leiding van een schippergids en
een stadsgids. Deze gidsen vertellen u over de cultuur, historie en geschiedenis van de
vestingstad ‘s-Hertogenbosch.
Programma:
- Ontvangst om 11:30 uur in Restaurant Carras met
koffie/thee en een echte Bossche bol.
- Om 12:15 uur vertrek naar de afvaartplaats
Molenstraat 4. Via een trap komen wij bij de lager
gelegen boten.
- Om 12:40 uur een historische vaartocht van ca. 50
minuten met open boten over de Binnendieze.
- Om 13:30 uur lunch bij Restaurant Van Puffelen
- Om 14:45 uur start van een cultuurhistorische
wandeling van ± 1½ uur door de Bossche
binnenstad. Deze eindigt bij de SintJanskathedraal.
- Hierna gezellig napraten en borrelen bij Grand Café
Silva Ducis.
Dagkosten € 40 p.p. voor ontvangst, vaartocht met
gids, lunch en wandeling met gids.
De uitnodiging om deel te nemen is per e-mail gestuurd op
12 september. De uitgebreide convocatie met alle details is
op 6 oktober verzonden aan de SGS’ers die hebben
ingeschreven om deel te nemen.

2.

Zaterdag 24 november 2018 : bezoek aan de Hermitage in Amsterdam.
De "Hermitage St.-Petersburg" is een van de belangrijke 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. Het museum is één van
de eerste openbare musea ter wereld.
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Programma Hermitage Amsterdam:
- Ontvangst om 11:00 uur met het “koffie & zoetarrangement” in het restaurant van de
Hermitage.
- 11:30 uur -14:00 uur Hermitage lunch in het
restaurant
- 14:00 uur met behulp van de audiotour-setjes
bezoeken wij het museum, zodat u kunt
uitkiezen wat uw voorkeur heeft.
- 17:00 uur het museum sluit. Wij gaan borrelen
bij een gelegenheid in de buurt.
Dagkosten ± € 50 p.p. voor toegang museum
bezoek met audiotour, ontvangst en lunch.
Met een geldige Museumkaart € 25 korting p.p..
Borrelen en eventueel dineren bij een uitstekend adres: wij hebben gereserveerd bij “Grand
Café Amstelhoeck” vlak bij de “Stopera”.
3.

Zaterdag 19 januari 2019 : Nieuwjaarsbijeenkomst in Doesburg
Wij hebben gekozen voor de sfeervolle “De
Waag”, stadsbierhuis sedert 1478) en het oudste
café restaurant van Nederland. Wij zijn daar ook
geweest op 18 maart vorig jaar bij de
stadswandeling en dat is uitstekend bevallen.
De bijeenkomst is tegelijkertijd bedoeld als
nieuwjaarsreceptie waarbij wij elkaar Gelukkig
Nieuwjaar wensen, terugkijken op het oude jaar
2018 en vooruit kijken naar 2019.
De ontvangst is vanaf 17.00 uur en wij gaan om
half zeven genieten van een heerlijk diner.
Dagkosten voor de deelnemers zijn bij de Nieuwjaarsbijeenkomst niet van toepassing.
De kosten van het diner zullen liggen tussen de € 25 en € 30.

4.

Zaterdag 16 februari 2019 : spelletjesmarathon
met bijvoorbeeld bridge, klaverjassen, sjoelen,
backgammon, dammen, schaken, domino,
ganzenbord, scrabble, mens erger je niet, enz..
Wij gaan dit verder invullen als er voldoende
inschrijvingen en mogelijkheden zijn. Wij gaan de
spellen spelen ’s middags gevolgd door een
gezellige borrel.
Geef bij uw opgave aan of u mee wilt helpen met
de organisatie, of u een ruimte weet waar wij dit kunnen gaan doen (clubhuis van ….?)
en welke spellen u kunt meebrengen om ze met elkaar te gaan spelen.

5.

Zaterdag 16 maart 2019 : dag in Hilversum met o.a. een rondleiding door het Raadhuis
Wij krijgen in Hilversum een rondleiding krijgen door het prachtige Raadhuis.
Het Raadhuis van Hilversum is het gemeentehuis van de gemeente Hilversum. Het is
gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige stadsarchitect en directeur van de dienst
publieke werken van de gemeente, Willem Marinus Dudok.
Het is gebouwd in de periode 1928-1931 en wordt beschouwd als Dudok’s belangrijkste werk.
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Verwacht programma (de afspraken zijn nog niet
allemaal gemaakt):
- Ontvangst om 13:00 uur in restaurant De Jonge
Haan. Ontvangst met koffie/thee.
- 13:45 uur lunch bij Restaurant “De Jonge Haan”.
- 14:45 uur een korte wandeling naar het raadhuis
gevolgd door een rondleiding met gids door het
Raadhuis.
- 16:00 uur borrel bij De Jonge Haan.
- 17:00 uur diner voor de mensen die daarvoor
hebben ingeschreven en ter afsluiting van het
seizoen voor winterevenementen.
Dagkosten exclusief diner ± € 35 p.p..

Bij onderstaande twee evenementen willen wij graag uw belangstelling peilen.
6. Zaterdag 5 oktober 2019 : klootschieten in de buurt van Lochem
Wij willen natuurlijk ook een echt sportief onderdeel
organiseren voor jong en oud. Vorig jaar was het
fietsen, nu onderhands bowlen = klootschieten.
Het is altijd fantastisch leuk en gezellig. In Twente
en de Achterhoek hebben wij met het klootschieten
als diverse locaties en banen bezocht. Nu weer een
nieuwe omgeving en weer met goede leiding bij
ons “rondje” klootschieten. Meestal hebben wij in
oktober nog een goede temperatuur om sportief
bezig te zijn.
Startpunt bij Hotel "Hof van Gelre" vlak bij het prachtige wandelgebied “De Lochemse Berg”.
Programma:
- Ontvangst om 13:00 uur met koffie/thee en een
Zwiepse bolus of krentenwegge.
- Wij gaan beginnen met een gezellig en sportief
klootschietfestijn om 14:00 uur.
- Ingepaste pauze met een hapje en een drankje.
- Om 17:00 uur terugkomst bij het hotel en tijd
voor een lekker drankje met aansluitend de
prijsuitreiking.
- Om 18:30 uur voor de mensen die daarvoor
hebben ingeschreven een 3-gangen
keuzediner.
Dagkosten exclusief diner ± € 35 p.p.. Kosten diner: € 29,50.
7.

Zaterdag 23 november 2019 : bezoek aan het Belasting- en douanemuseum in
Rotterdam
De voorbereidingen zijn nog niet gedaan. Het is
pas eind volgend jaar dat wij er op bezoek gaan.
Algemeen:
De collectie is ontstaan uit de verzameling van Prof.
dr. Van der Poel (1888-1982). De heer van der Poel
was een zeer bekend belastingambtenaar. Na de
oorlog slaagde Van der Poel er in om, met behulp
van vele anderen, om weer een bijzondere collectie
samen te stellen die de fiscale geschiedenis voor een breed publiek in beeld brengt.
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Klootschieten in Lochem op
"De Lochemse Berg"

Bezoek aan de het Belasting- en
Douanemuseum in Rotterdam

7

Uw belangstelling voor
onderstaande evenementen

Dag in Hilversum met rondleiding in
Raadhuis Dudok

6

5

4

Spelletjesmarathon met bijvoorbeeld bridge,
klaverjassen, sjoelen, backgammon, dammen,
schaken, domino, ganzenbord, scrabble, mens erger
je niet, enz..
Plaats: nog te bepalen. Heeft u een
suggestie?

SGS Nieuwjaarsbijeenkomst in “De Waag” te
Doesburg

3

zaterdag 23 november 2019

zaterdag 5 oktober 2019

datum

zaterdag 16 maart 2019

zaterdag 16 februari 2019

zaterdag 19 januari 2019

zaterdag 24 november 2018

Bezoek aan de Hermitage in Amsterdam

2

1

zaterdag 13 oktober 2018

datum

Wandelen en varen in 's-Hertogenbosch

Uw inschrijvingen voor
onderstaande evenementen

E-mail adres

Naam

n.t.b.

€ 35,00

verwachte
dagkosten
per persoon

€ 35,00

nog te bepalen

€ 0,00

met k orting
Museumk aart € 25,00

€ 50,00 /

€ 40,00

verwachte
dagkosten
per persoon

Aantal pers. waarvoor dit
van toepassing is

Wensen ten aanzien van de
maaltijden:

vis

vegetarisch

halal

Ik kan onderstaande spellen ter beschikking stellen:

Ik wil ook helpen bij
de organsatie:
ja / nee

vlees

deelname
aan het
diner

Ik vind de volgende spellen erg leuk:

deelname
aan de
borrel

Ik doe graag mee:
ja / nee

(aantal pers.)

deelname met

INSCHRIJFFORMULIER 2018-2019

WINTEREVENEMENTEN CONTACTCOMMISSIE

