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20210406-1 Midden Duo Ohm

2091909091-1 West George Reman

201911101-1 West J.W. Heshusius

20190717 Midden Tjebbe Westendorp

20190419-23 West Roelof Kruijshoop

20190419-22 West Roelof Kruijshoop

20190419-21 / 

20170317-3

Midden / Zuid Roelof Kruijshoop / Dirk Coster

20190419-19 Oost Roelof Kruijshoop

20190419-18 Midden Roelof Kruijshoop

20190419-17 Midden Roelof Kruijshoop

20190419-16 Midden Roelof Kruijshoop

20190419-14 Midden Roelof Kruijshoop

20190419-13 Midden Roelof Kruijshoop

20190419-12 Midden Roelof Kruijshoop

20190419-10 Midden of Oost Roelof Kruijshoop

20190419-9 Midden ? Pieter van der Hammen 10-10-2020

20190419-8 West Pieter van der Hammen

20190419-7 Oost Pieter van der Hammen

20190419-6 Midden Pieter van der Hammen

IDEEËNBANK CONTACTCOMMISSIE S.G.S. CC

Evenement (let bij het plannen op onderstaande data 

(vergaderingen en evenementen)

Bezoek aan Wageningen. Vanuit de Haven in Wageningen worden boottochten 

aangeboden. Bv een bescheiden tocht over de Rijn naar de veerboot van Opheusden, 

alwaar een groot restaurant. Aan de Wageningse kant is aldaar het natuurgebied De 

Blauwe Kamer, met evt gidsen. Kort bezoek aan Rhenen waar de fraaie Cunera Kerk na 

langdurig herstel weer toegankelijk is. 

Wassen beelden museum Madame Tussauds in Amsterdam

Bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam

Groepsvaartocht Naardermeer: Met een eigen fluisterboot en boswachter vaar je 2,5 uur 

tussen het wuivende riet, door kleine slootjes, en moerasbos en doorkruis je grotere 

plassen, begeleid door het gezang van talloze vogels. Ontdek oernatuur middenin de 

Randstad, ontdek het Naardermeer! Kosten voor het afhuren van een boot inclusief 

schipper bedragen €241,50,- voor leden en €345,- voor niet- leden.

Voor een optimale natuurbeleving varen we met open boten. Houd hier rekening mee met 

uw kleding keuze en zorg voor warme, en of regenkleding;

Aan boord zijn geen voorzieningen, bij het startpunt, Stadzigt, wel;

Bezoek aan het Tinmuseum met aansluitend een fietstocht.  

(https://www.flevotin.nl/excursies/de-afwerking-van-tin)

IJsbeeldenfestival in Zwolle. December t/m maart. 

Bezoek aan Zoo Veldhoven (o.a. veel vogelsoorten

Bezoek aan de Dierentuin Amersfoort

Fietsen in Natuurpark Lelystad. Fietsen kunnen ter plaatse in het bezoekerscentrum 

worden gehuurd à € 5,50

Boerengolf. Ook gedaan op 07 okt. 2006

Zandsculpturen Festijn op de Veluwe (Roelof is er al drie keer geweest. Is zeer uitgebreid.). 

Het is in Garderen.

Brouwerijtoer Bavaria in Lieshout (N.B.)

Architectuurwandeling door Utrecht

DAF Museum Eindhoven gecombineerd met Philips Museum

Pitch en putt evenement. Pitch&Putt Golf is golf voor iedereen. Dit maakt Pitch&Putt Golf 

uniek, want ook zonder golfervaring, mag je er golfen. De golfbaan bestaat uit een kleine 

18-holes en is voor elk niveau een uitdaging. Van de afslag tot de vlag, varieert de lengte 

van de holes tussen 30 en 90 meter. Door deze ‘kleine’ afstanden, is het spel geschikt voor 

iedereen vanaf 8 jaar.

Bezoek aan de RDM (Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Er zijn diverse combinaties 

mogelijk

Bezoek aan de weerribben. Ook gedaan op 12 okt. 2013 en 13 okt. 1990

Sloepvaren door de grachten in Utrecht met hierbij een stadswandeling

Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen of dwaal door het sfeervol verlichte 

Kasteel Ammersoyen.
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Bezoek aan het Tinmuseum met aansluitend een fietstocht.  

(https://www.flevotin.nl/excursies/de-afwerking-van-tin)
20210201-1   

20190419-5   

20170317-4

West Dirk Coster

Bob Commerell kan wellicht 

helpen

20190419-4 West Dirk Coster

20190419-3 Midden Theo Burki

20190419-2 Midden Theo Burki

20190419-1 Oost Theo Burki

20190119-3 West Jorg Kamerbeek

20190119-1 Midden Louk Hartong

20181118-1 West Herman van der Horst

20180324-1 Zuid-West Dirk Coster en Roelof 

Kruijshoop

20180324-2 Midden Dirk Coster

Bezoek aan het Mauritshuis. Het Mauritshuis museum in Den Haag huisvest een 

wereldberoemde collectie schilderijen in een voormalig stadspaleis. Hier kun je genieten 

van Vermeers "Meisje met de parel", het "Puttertje" van Fabritius, de "Anatomische les" 

van Rembrandt en andere meesterwerken uit de Gouden Eeuw

Het Louwman Museum  in Den Haag herbergt 's werelds oudste privécollectie 

automobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman.  De basis 

werd reeds in 1934 gelegd en inmiddels omvat de collectie ruim tweehonderdvijftig antieke 

en klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie als één van de mooiste ter 

wereld.  Via de zoekmachine kunt u alvast een blik werpen op onze collectie. 

https://www.louwmanmuseum.nl/autos/

Stadswandeling in de benedenstad van Nijmegen

Boottocht op de Waal: start Waalkade.

Varen in Giethoorn en fietsen in die buurt.

Jeu des boules op Sparta

Bezoek aan orgelbouwer in Heerde + Veluwe

Bezoek aan Distilleerderij Rutte, Botanical distillers sinds 1872 in Dordrecht. Historisch 

pand in de binnenstad. Proefkamer boven de distillerderij was de woonkamer van Simon 

Rutte. Kosten 1,5 uur € 15,- p.p.. Gid workshop 2,5 uur € 34,- p.p.

Watersnoodmuseum Ouwerkerk: De watersnoodramp van 1 februari 1953 zette grote 

delen Zuidwest Nederland onder water. Bijna 100 dijken braken, wat 1836 mensen het 

leven kostte, er kwam 200.000 hectare land onder water te staan, er verdronken duizenden 

dieren en vele huizen en gebouwen werden beschadigd of verwoest. Dat was toen. 

Sindsdien is er veel gedaan om Nederland veilig te maken, maar een overstroming kan 

nog steeds gebeuren. Het verhaal van toen en nu is te zien in het Watersnoodmuseum: het 

‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’. Het Watersnoodmuseum is 

gevestigd in de enorme caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat bij 

Ouwerkerk na de watersnoodramp in ‘53. Het museum ligt in een bijzonder Krekengebied 

dat gevormd is door de ramp.

Centraal Museum Utrecht: Het Centraal Museum is gelegen in de stad Utrecht. Het 

Centraal Museum heeft een uitgebreide collectie oude en moderne kunst en ook het nijntje 

museum en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum.
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Bezoek aan het Tinmuseum met aansluitend een fietstocht.  

(https://www.flevotin.nl/excursies/de-afwerking-van-tin)
20180324-3 Noord-Oost Dirk Coster

20180324-4 West Dirk Coster

20180324-5 West Dirk Coster 21-nov-2020

Fries Museum (Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden).  Het Fries Museum vertelt het 

verhaal van Friesland! Met meer dan 170.000 objecten is dit het grootste regionale 

museum in Nederland. Het museum wil met spraakmakende kunst, cultuur en 

geschiedenisverhalen zo breed mogelijk zijn en jong en oud boeien. Het Fries 

Verzetsmuseum is hier ook te bezoeken, net als Slieker Film, een winkel en Café Thús.

Bijzonderheden uit de Nederlandse cultuur en hoogtepunten uit de Friese cultuur maken 

het museum veelzijdig. Het Fries Museum gaat over de Friezen en over Friesland, een 

eigenzinnig stukje 'buitenland in Nederland'. Over de elf steden en het platteland, de haat-

liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van 

Friesland in de wereld.

De Kunsthal in Rotterdam: Kunsthal Rotterdam, in een opvallend gebouw ontworpen door 

het Rotterdamse bureau OMA/Rem Koolhaas, werd geopend in 1992. Sindsdien laat de 

Kunsthal cultuur in meest brede betekenis van het woord zien, van elitair tot populair.

Er zijn altijd meerdere - grote en kleine - tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen, van oude 

meesters tot hedendaagse kunstenaars, van vernieuwende ontwerpers tot geëngageerde 

fotografen. Bij de hoofdtentoonstellingen zijn rondleidingen mogelijk in het Nederlands, 

Engels of Duits, voor maximaal 20 personen. Ook kunnen er (op aanvraag) 

architectuurrondleidingen verzorgd worden. Voor grotere groepen worden meerdere gidsen 

ingezet. 

Teylers Museum Haarlem; Teylers Museum is vernoemd naar een vermogende Haarlemse 

laken- en zijdefabrikant uit de achttiende eeuw, Pieter Teyler van der Hulst. De 

verzamelaar bepaalde in zijn testament dat zijn kunst en wetenschap collectie bewaard 

moest blijven. Het resultaat is dit museum, het oudste museum van Nederland. Bewonder 

hier een rijke wetenschappelijke collectie en verwonder je over mineralen, fossielen en de 

elektriseermachine waarmee stroom werd opgewekt.
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Bezoek aan het Tinmuseum met aansluitend een fietstocht.  

(https://www.flevotin.nl/excursies/de-afwerking-van-tin)
20180324-6 variërend Pieter van der Hammen

20180324-7 variërend Pieter van der Hammen

20180324-8 Midden Pieter van der Hammen

20180324-9 West

20180324-10 Midden Dirk Coster

20170317-2 West Dirk Coster

20170317-6 Oost Roelof Kruijshoop

20160829-1 Zuid-west Wim Neleman februari of november

Een dagje Curling spelen: Het spel curling. Curling wordt gespeeld door twee teams van 

minimaal 4 spelers, waarbij het doel van het spel is om de stenen zo dicht mogelijk bij de 

dolly (roos) te leggen. Ieder team heeft twee vegers om de stenen dichter bij hun doel te 

brengen. Daarbij is het toegestaan om de stenen van de tegenstander weg te spelen.  Bent 

u op zoek naar een actief groepsuitje waarbij gezelligheid en teambuilding voorop staan?

Wat houdt de curling clinic in?  Nadat we de technieken, de spelregels en de strategie van 

curling hebben uitgelegd, zijn de deelnemers klaar voor het spelen van een toernooi. 

Teamwork en communicatie zijn essentieel voor een goed resultaat dus ideaal wanneer u 

de teambuilding tussen de spelers wilt versterken.

Clinic op diverse curlingbanen: De curling clinic kan georganiseerd worden op 

curlingbanen in Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en Antwerpen. Een clinic duurt ongeveer 

60 tot 120 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers. Het minimale aantal 

deelnemers is 8 personen, het maximale aantal deelnemers is afhankelijk van de locatie. 

All-in curling clinic à € 27,50 p.p.

Vul het reactieformulier hieronder in met uw vraag of bel direct 070 - 392 75 76.

https://www.evorsa.nl/site/curling-clinic

Een dagje bowls spelen:  Bowls is een balspel waarbij een speler met een set van vier 

ballen (de bowls) speelt. Men kan bowls zowel buiten (outdoor bowls) als binnen in een hal 

spelen (indoor bowls). Het wordt nogal eens verward met bowling, maar dat is een 

volkomen andere sport. Het doel van het spel is eenvoudig. Plaats uw bowlsbal zo dicht 

mogelijk bij de kleine witte bal (de jack). Zo scoor je een punt. Het klinkt gemakkelijk, maar 

het feit dat de bowls niet in een rechte lijn rollen, voegt een tactische uitdaging toe. 

Bowls wordt gespeeld met ballen die zijn voorzien van een bi-as d.w.z dat de bal aan één 

zijde iets afgeplat is, zodat deze een curve gaat maken. Het spelen van bowls heeft te 

maken met concentratie, vaardigheid, teamgeest en een beetje geluk om de wedstrijd te 

kunnen winnen, want de tegenstander stelt natuurlijk alles in het werk om met zijn/haar bal 

dichter bij de jack te spelen of zelfs jouw bowl weg te spelen.  

Bowls kan op diverse plaatsen in Nederland worden gespeeld.

Stadswandeling Harderwijk-Elburg: Wandeling door de oude stad onder begeleiding van 

Landgoed Voorlinden te Wassenaar: kasteel en tuinen.  Zie de uitgebreide tekst op 

Vaartocht op de Vecht bij Loenen: bijvoorbeeld Lunch vaartocht. 

Bezoek aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

Bezoek aan Nederlands Watermuseum in Arnhem. Is te klein voor dag; er moet dus iets bij 

worden gezocht.

Bezoek aan Inrana. Dat is een hortensia kwekerij bezocht. Dat is absoluut iets voor het 

winterprogramma. Ontvangst met koffie, een inleiding, een bloemschikcursus met prijzen, 

een grote

rondleiding door de kwekerij en een luch aansluitend (met kroket!!!!!!!!)

Deze kwekerij ligt in Strijbeek tussen Tilburg en Breda. www.inrana.nl
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Bezoek aan het Tinmuseum met aansluitend een fietstocht.  

(https://www.flevotin.nl/excursies/de-afwerking-van-tin)
20150723-2 en 3 Oost Pieter van der Hammen als wij gaan fietsen oktober 

of maart

20160320-4 Oost Mart Meerdink Veldboom en 

Raimond v.d. Berg v. S.

oktober of maart

20160320-5 Oost Mart Meerdink Veldboom en 

Raimond v.d. Berg v. S.

20140329-4 Midden George Reman oktober, november, maart

20140108/1 Oost Herman van der HorstBezoek aan Natura Docet. Kan met bezoek aan aan landgoed Singraven en Bels 

watermolen. 

Natura Docet: De bewoners van het wonderschone Twente landschap vertellen zelf hun 

verhaal in Natura Docet Wonderryck Twente. In dit prachtige natuurhistorisch museum 

komen natuur en dieren naar de mens toe! Bekijk het landschap als een haas, tussen de 

grassprietjes door, of kijk eens van boven als een valk die hoog in de lucht zweeft. Meester 

Bernink kan je van alles vertellen en laten zien in zijn werkkamer. Wandel ook eens door 

het Funky Forest. In dit interactieve bos laat je zelf bomen groeien en water stromen!

Museum More in Gorssel. ls grootste museum voor Modern Realisme vormt de 

kunstcollectie van Hans en Monique Melchers de kern van Museum MORE. Het bijzondere 

museum heeft tot doel deze collectie, een belangrijk deel van ons nationaal cultureel 

erfgoed, te beheren voor toekomstige generaties en permanent voor een breed publiek 

toegankelijk te maken. Museum MORE wil de waardering voor Nederlandse realistische 

topkunst bevorderen. De nadruk ligt hierbij op 20ste-eeuwse en hedendaagse kunst. Naast 

de eigen collectie zijn er voortdurend wisseltentoonstellingen die het oneindig rijke 

spectrum van realistische kunst laten zien. 

Kan gecombineerd worden met een fietsrondje aan beide kanten van de IJssel. LET OP 

het pontje vaart maar tot 25 oktober.

Natuurwandeling Duursche Waarden, Fortmond en steenfabriek: wandeling met 

cultuurhistorische waarde en natuurbeleving (IJsselflora en grote grazers) Duur: 2 uur  

Kosten: € 6,- p.p minimaal 8 personen. In de IJsselvallei, ten noorden van Deventer, krijgt 

de IJssel vrij spel. Hier bemoeit de mens zicht niet met de natuur. Is er veel water, dan 

overstromen de uiterwaarden; is er weinig water, dan drogen ze uit. Dynamische natuur, 

waar je goed van kunt genieten vanaf het Laarzenpad, of de uitzichttoren naast de oude 

baksteenfabriek bij de Duursche Waarden. http://www.infocentrumijssel.nl

Bezoek aan de IJssellinie. Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de 

Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de 

IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 

1990 een zeer groot geheim. http://www.ijssellinie.info

Rondvaart Amersfoort en stadswandeling. De west en de oost routes varen door de 

historische grachten en komen langs bekende monumenten als de waterpoort 

Monnikendam, het Huis met de Paarse Ruitjes, ’t Sprengel, de Onze-Lieve-Vrouwetoren en 

de Kamperbinnenpoort.

De Tweede Muurroute volgt het traject van de tweede stadsommuring (14e-15e eeuw) en 

vaart langs een schitterend park dat in de 19e eeuw is ontworpen door de tuinarchitecten 

van Lunteren en Zocher. Delen van deze 2e muur zijn bewaard gebleven. De vaarroute 

eindigt vlakbij het ‘andere’ handelsmerk van Amersfoort: de Koppelpoort.  Op 20 feb 1993 

deze wandeling gedaan. Lunch in "De Eenhoorn".
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Bezoek aan het Tinmuseum met aansluitend een fietstocht.  
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20110516-4 Oost Theo Burki oktober

20110516-9 Midden George Reman

20100417-10 Midden George Reman als wij gaan fietsen oktober 

of maart

20100417-7 West Theo Burki februari of november

2021 2022 2023

april april april

- SGS Crickettours ? ? ?

begin april begin april begin april

midden november midden november midden november

maart/april maart/april maart/april

november november november

14-16/02 27/02-01/03 19/02-21/02

04/04-05/04 17/04-18/04 09/04-10/04

23/05-24/05 05/05-09/05 28/05-29/05

13/05 26/05 18/05

13/02-28/02 19/02-06/03 18/02-5/03

17/04 16/04 15/04

01/05-09/05 30/04-08/05 29/04-07/05

10/07-05/09 09/07-04/09 08/07-03/09

10/10-25/10 16/10-31/10 05/10-30/10

19/12-03/01 25/12-09/01 24/12-08/01

Broederschap "Herrenhutters" te Zeist.

Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Broedergemeente.

Bezoek aan Kasteel de Haar in Haarzuilens. Kasteel de Haar is het grootste en meest luxe 

kasteel van Nederland en een bezoek moet alleen daarom al op ieders verlanglijstje staan! 

Dit imposante gebouw bij Haarzuilens is absoluut het bekijken waard. Vergaap je aan de 

torens, grachten en poorten en ophaalbruggen en maak daarna een wandeling door de 

prachtige kasteeltuinen.

Eventueel met fietsroute: De Haarzuilensroute (26 km) gaat door het oude sagenlandschap 

met kastelen en boerderijstroken rond Vleuten, Harmelen en Kockengen.

13-02-1988 gedaan: Bezoek aan kasteel „De Haar” in Haarzuilens. Verzamelen voor koffie 

in Restaurant „De Vier Balken”. Na bezoek aan kasteel (met rondleiding) en tuinen terug 

naar zelfde restaurant voor thee. Aansluitend ook daar borrel en diner.  zie 13 feb 1988

Architectuurmuseum Rotterdam: Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is méér dan 

een museum. Het is een voor iedereen toegankelijke culturele instelling waar op 

verschillende manieren aandacht wordt besteed aan de ontworpen omgeving. 148.000 

bezoekers wisten in 2007 de weg naar het Nederlands Architectuurinstituut te vinden, een 

record sinds het NAi zich in 1993 aan het Museumpark in Rotterdam vestigde.

Vakanties enz.

- SGS Jaarvergadering

- herfstvakantie

- kerstvakantie

- Pasen

- Pinksteren

- Hemelvaart

- voorjaarsvakantie

- reünisten Quick 1888 (1e zaterdag na 10 april)

- meivakantie

- KNCB Voorjaarsvergadering

- KNCB Najaarsvergadering

- SRC Umpires voorjaarsvergadering

- SRC Umpires najaarsvergadering

- Carnaval

- zomervakantie

Achterhoekse wijnroute bij Ruurlo, Doetinchem, enz.. Misschien de nieuwe oogst in oktober 

al verkocht.

Pagina 6 van 6


