
 

  
 
 
 
 

Beste vrienden en vriendinnen van SGS CC, 

 
Op zaterdag 13 oktober 2018 gaan wij genieten van een een leuke dag in de prachtige stad  
’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 én een stadsgids.  
Deze gidsen vertellen u over de cultuur, de historie en de 
geschiedenis van de vestingstad ‘s-Hertogenbosch. 

Programma:  

 U wordt verwacht om 11:30 uur in Restaurant Carras, 
Karrenstraat 28. Wij ontvangen u met 2 x koffie of thee en 
een echte Bossche bol. 
Zie de routebeschrijving en parkeermogelijkheden. 

 Om 12:15 uur vertrekken wij voor de vaartocht. Wij lopen 
dan in zo’n 5 minuten naar de afvaartplaats Molenstraat 4.  
Via een trap komen wij bij de lager gelegen boten.  
Als regen wordt verwacht raden wij u aan om een kleine 
paraplu mee te nemen.  

 Om 12:40 uur vertrekt de boot voor een historische 
vaartocht over de Binnendieze.  
Deze vaartocht duurt ca. 50 min. minuten en wij komen 
terug op de afvaartplaats bij Molenstraat 4. 

 Om 13:30 uur zijn wij welkom bij Restaurant Van Puffelen, Molenstraat 4. 
Hier wordt onze lunch geserveerd. Het is ’t Twaalfuurtje.  
De beschrijving hiervan staat verderop in deze convocatie. 

 Om 14:45 uur worden wij 
opgehaald door twee gidsen.  
Zij nemen ons mee voor een 
cultuurhistorische wandeling 
door de Bossche binnenstad.  

       Deze duurt ca. 1½ uur.  
       De gidsen eindigen onze 
       wandeling bij de Sint-Janskathedraal. 

 

 

 

 

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  

 
 
 
Hengelo Ov. : 4 oktober 2018 
Betreft : Leuke dag uit in ‘s-Hertogenbosch 
 



 

 

 

Hierna wandelen wij naar Grand Café Silva Ducis, Parade 6.   
Het restaurant ligt schuin tegenover de Sint-Janskathedraal. 

Om 16:15 uur gaan wij daar gezellig napraten en borrelen. 

Het is fijn te weten of u wel/niet gaat deelnemen aan de borrel na 
afloop. Dan kunnen wij het restaurant tijdig inlichten over het 
aantal personen. 
Dit graag nog even per e-mail aan ons doorgeven. 

 
Dagkosten:  € 40,00 voor de ontvangst, vaartocht met gidsen, 
lunch en wandeling met gidsen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het NS-station en twee 
parkeergarages:  

- Parkeergarage Stationsplein 
  Den Bosch onder het station. 

- Infocentrum Paleiskwartier 
  Hugo de Grootlaan 84 

Op de volgende pagina 
staan de looproutes 

 

 



 

 

 

Looproute van Station NS en parkeergarages naar Grand Café Carras (blauwe stippenlijn) 

  Start: ’s-Hertogenbosch - Stationsplein,  

  -  Loop naar het oosten op de Stationspasserelle, richting het Stationsplein 

  -  Sla rechtsaf naar het Stationsplein 

  -  Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Stationsweg 

  -  Weg vervolgen naar de Visstraat 

  -  Sla rechtsaf naar de Karrenstraat Je vindt je bestemming rechts 

  Aankomst:  Grand Café Carras - Karrenstraat 28, 5211 EH 's-Hertogenbosch 

 

 

Looproute van Grand Café Silva Ducis naar Station NS en parkeergarages (blauwe stippenlijn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Start : Grand Café Silva Ducis, Parade 6-7, 5211 KL 's-Hertogenbosch 

  -  Loop naar het noorden op de Parade, richting de Kerkstraat 

  -  Sla linksaf naar de Kerkstraat 

  -  Sla rechtsaf naar de Markt 

  -  Sla linksaf om op de Markt te blijven 

    Sla rechtsaf naar de Pensmarkt 

  -  Weg vervolgen naar de Hooge Steenweg 

  -  Sla linksaf naar de Visstraat 

  -  Weg vervolgen naar de Stationsweg 

  -  Neem op de rotonde de 3e afslag naar het Stationsplein 

  -  Sla linksaf naar de Stationspasserelle 

  Bestemming: ’s-Hertogenbosch, Stationsplein, 5211 AZ 's-Hertogenbosch 

 

 

 

 



 

 

 

Beschrijving van onze lunch bij “Van Puffelen” 

 

 

 

 

          

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

’t  Twaalfuurtje  
Kop tomatensoep gevuld met Hollandse gehakballetjes, 

aansluitend geserveerd met spelt- en Waldkornbrood, een rundvleeskroket, 
een plakje ham, plakje kaas en huzarensalade. 

   

Tijdens de lunch onbeperkt gebruik van koffie, thee, melk en karnemelk.  

*** 

’t  Twaalfuurtje vegetarisch 
Kop tomatensoep, 

aansluitend geserveerd met spelt- en Waldkornbrood, een groentekroket,  
Old Amsterdam, een plakje jonge kaas en een groene salade. 

 

Tijdens de lunch onbeperkt gebruik van koffie, thee, melk en karnemelk.  

 


