
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  

Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de woensdagavond  
voorafgaand aan deze activiteit te melden 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 wie daarna afzegt 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.  : 074-2422976 Mobiel : 06-55380361 
E-mail : re.kruijshoop@home.nl 
 
Hengelo Ov. : 5 januari 2010 
Betreft :  Nieuwjaarsbijeenkomst SGS op 16 januari 2010 

 
Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

Wij wensen u een heel gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2010. Wij hopen dat het nieuwe jaar u moge 
brengen wat u wenst. De leden van de contactcommissie zullen vanzelfsprekend hun beste beentje voor zetten en 
activiteiten organiseren waarbij u kunt genieten. 

Na twee jaar wisselen wij traditioneel van locatie voor de organisatie van onze Nieuwjaarsbijeenkomst.  
Bent u ooit op zoek geweest naar het Ei van Columbus? Welnu, dit is gelegen bij Beekbergen. We gaan deze keer 
dus weer iets meer naar het oosten. Gelegen aan de rand van de Veluwe, aan de N50, vind men hier ouderwetse 

Veluwse gastvrijheid in een zeer plezierige atmosfeer. De maaltijd 
is, zoals wij eerder hebben mogen ervaren, meer dan voortreffelijk.  

Op zaterdag 16 januari 2010 zullen we daar de Nieuwjaarsreceptie 
houden.  
De bereikbaarheid is goed en op een kilometer afstand vinden 
SGS’ers, die willen blijven overnachten, een uitermate plezierig hotel. 

Uw bezoek aan Beekbergen is zeer goed te combineren met een 
mooie wandeling, een bezoek aan het Kröller-Müller Museum, of een 
bezoek aan een van de andere mooie plekjes die hier te vinden zijn.  

Wij ontvangen u graag vanaf 17:00 uur met een welkomstdrankje. Vanaf uw aankomst zal het geheel muzikaal om-
lijst worden door het bij ons bekende duo „The Difference”. Het zijn leeftijdgenoten met saxofoon en keyboard en 
zij zorgen opnieuw voor plezierige achtergrond muziek waarbij u gerust een dansje kunt maken. 

Om ongeveer 18:30 uur zullen de SGS’ers die hiervoor hebben ingeschreven aan tafel gaan om te genieten van  
onderstaand overheerlijk 4-gangen keuze diner. 

Wintersalade met gerookte eendenborst, bospaddestoelen en een sinaasappel-frambozendressing 
of 

Lauw warme salade van geitenkaas, honing en vijgen met een basilicumdressing 
---------- 

Krachtig getrokken wildbouillon gevuld met knolselderij en bosui 
of 

Licht gebonden mosterdsoep met (of zonder) uitgebakken spekjes en appel 
---------- 

Hertenbiefstuk met een saus van rood fruit 
of 

Gebakken zeewolf met groene kruiden mayonaise 
---------- 

Creatie van de chef 

Naam: 
 
U heeft als volgt ingeschreven: 
 
- deelname met personen 
- belangstelling voor dineren: 
 nee  /  ja,  met personen   

vegetarisch ?   nee / ja 
speciale opmerkingen:   
 
Zie de deelnemerslijst onderaan de convocatie 
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De kosten van het 4 gangen diner bedragen € 35,00 p.p. Gelieve deze kosten en de kosten van de genoten 
consumpties zelf af te rekenen met het restaurant.  
Er is voor deze activiteit geen inschrijfgeld verschuld igd. 

Graag tot ziens in Het Ei van Columbus en alvast een goede reis gewenst! 

Roelof Kruijshoop 

De locatie van Het Ei van Columbus is bij het vlaggetje in het midden van het kaartje. 

Adres:      Bistro Brasserie Het Ei Van Columbus 
                  Stoppelbergweg 63 (hoek Arnhemseweg), 7361 TE Beekbergen 
Telefoon:  055-5061498 
Website:   www.eivancolumbusonline.nl
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Routebeschrijvingen: 

Vanuit Apeldoorn 
De oude weg (Arnhemseweg) richting Arnhem volgen. 
Voorbij centrum van Beekbergen rijden.  
Na ongeveer 1 kilometer vindt u aan de linkerkant, op de hoek met de Stoppelbergweg, 'Het Ei van  
Columbus'. 

Vanaf Arnhem-Nijmegen-Utrecht (A12-A50) 
Nabij Arnhem de A50 richting Apeldoorn volgen. 
Afslag (22) Beekbergen nemen. 
Einde afrit links en de Arnhemseweg vervolgen richting Beekbergen 
Na ongeveer 2 kilometer vindt u aan de rechterkant, op de hoek met de Stoppelbergweg, 'Het Ei van  
Columbus'. 

Vanaf Amsterdam-Amersfoort (A1-A50) 
De A1 richting Apeldoorn volgen  
Op knooppunt Beekbergen via de A50 richting Arnhem nemen. 
Afslag (22) Hoenderloo nemen en op de T-splitsing rechtsaf de Arnhemseweg op. 
Na ongeveer 2 kilometer vindt u aan de rechterkant, op de hoek met de Stoppelbergweg, ‘Het Ei van  
Columbus'. 

Vanaf A1 (binnendoor) 
Komend vanuit het westen kunt u ook “binnendoor” rijden naar ons restaurant.  
U dient dan de afslag (19) Hoenderloo te nemen en vervolgens onder aan de afrit linksaf richting  
Hoenderloo 
Op de eerste kruising linksaf rijden. 
U rijdt dan richting Ugchelen 
Voor het viaduct van de A1 rijdt u rechtsaf richting Beekbergen 
Na ongeveer 5 kilometer rijdt u bij de verkeerslichten in Beekbergen rechtsaf richting Arnhem. 
U rijdt dan op de Arnhemseweg. 
Na ongeveer 1 kilometer vindt u aan de linkerkant, op de hoek met de Stoppelbergweg, ‘Het Ei van  
Columbus’. 

Vanaf Ede, Otterlo en Hoenderloo (N304) 
Ongeveer 1 kilometer voorbij de afslag Hoenderloo rijdt u rechtsaf de Brouwersweg op 
Na ongeveer 1 kilometer rijdt u linksaf richting Beekbergen 
U rijdt dan op de Miggelbergweg die na een paar honderd meter de naam krijgt Berg en Dalweg 
Na ongeveer 4 kilometer komt u op de T-splitsing met de Arnhemseweg  
U rijdt daar rechtsaf richting Arnhem 
Na  750 meter vindt u aan de linkerkant, op de hoek met de Stoppelbergweg, ‘Het Ei van Columbus’. 
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Hotels in de omgeving: 
Zie internet. Zoeken op Hotels Beekbergen leverde onderstaande adressen op. 
Op internet zijn de beoordelingen te lezen van deze hotels. 

Gelegen binnen 1 km afstand: 
VOF Buitencentrum "De Stoppelberg" 
www.de-stoppelberg.nl - 055 5061934 - 35 beoordelingen 

Ook zeer dichtbij: 

Golden Tulip de Wipselberg 
www.goldentuliplandgoeddewipselberg.nl - 055 5062626 - 239 beoordelingen 

Tulip Inn de Veluwe 
www.tulipinndeveluwe.nl - 055 5063030 - 161 beoordelingen 

Iets verder weg: 
Hotel Restaurant Engelanderhof BV 
www.engelanderhof.nl - 055 5063318 - 27 beoordelingen 

Hotel de Smittenberg 
www.hoteldesmittenberg.nl - 0347 750438 - 76 beoordelingen 

Verder weg: 
Van der Valk Hotel de Cantharel 
www.hoteldecantharel.nl - 055 5414455 - 99 beoordelingen 

 

VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJST 
Naam Deelname Diners wensen menu
Ing. C.W. Bax 2 2
Ir. R.E. van den Berg van Saparoea 2 2 1 x vegetarisch
Ing. G.Th. Burki 2 2
D.A. Coster 1 1
mw. H.A. Creutzberg-van Idsinga 1 1
M.A. Creutzberg 1 1
A.H. Distelbrink 2 2
J.W. Hinse 1 1
mw. C. Hoenderkamp-Vollaard 1 1
C.A. Hubert 2 2
Ing. H.H. Huising 2 2
H. Hulsinga 2 2
M. Ingelse 2 2
E.P. Knüpfer 2 2
R.E. Kruijshoop 2 2
C. van Lennep 2 2
A.M. van Lunszen 1 1
A.H.A. de Neef 1 1
Ir. W.E.P. Neleman 2 2
W.S.L. van Nierop 2 2
D.G.F. Noorhoff 2 2
E.D. Ohm 2 2
W.G. Reman 1 1
G.L. Rijken 2
R. Schamper 2 2
G. van Vuuren 2 2

44 42


