
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de woensdag-
avond voorafgaand aan deze activiteit te melden bij: 
R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  
Er zijn dan misschien financiële consequenties, want dan gaan wij proberen andere SGS’ers toe te laten. Als dat lukt is er 
geen probleem. In overige gevallen worden misschien kosten in rekening gebracht van andere onderdelen van deze activi-
teit (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees dit bericht in zijn geheel, het is belangrijk! 
 
De vogeltjes buiten fluiten. Bomen worden weer groen en iedereen krijgt weer zin in cricket. 
Met ons bezoek aan Paleis Soestdijk sluiten we het winterseizoen af. Een bijzonder bezoek met bij-
zondere regels. De belangstelling voor bezoek aan het paleis is groot. Daarom heeft men voor de 
bezoekers regels opgesteld waar men zich stipt aan dient te houden.  

1. Groepen kunnen onder leiding van een gids het paleis bezoeken. De maximale grootte van een groep is 
15 personen. Dit betekent voor ons tevens de kleinste omvang van de groep want wij zitten “vol”. 

2. Iedereen krijgt van ons een eigen kaartje waarop de aanvangstijd van de rondleiding staat.  
Kaarten onderling ruilen mag, maar afwijken van het op de kaart gedrukte aanvangstijdstip kan niet. 

3. Groepen vertrekken stipt op tijd. Wij hebben voor drie groepen rondleidingen georganiseerd met starttijden 
om 14.45 uur, 15.00 uur en 15.15 uur. Op dit tijdstip dient men zich bij de ingang van het paleis te melden. 

4. In het paleis mag niet gefotografeerd, gefilmd of getelefoneerd worden. 

5. Ook het nuttigen van etenswaren tijdens de rondleiding is niet toegestaan. 

6. Tijdens de rondleidingen is er geen gelegenheid voor toiletbezoek. 

7. Tijdens de gehele rondleiding blijft de groep bij elkaar. Rondlopen op eigen gelegenheid is niet toege-
staan. 

 

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     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
 
Hengelo Ov. : 31 maart 2010 
Betreft : Bezoek Paleis Soestdijk op vrijdag 9 

april 2010 

Naam: 
 

U heeft als volgt ingeschreven: 

- Zie de deelnemerslijst verderop in deze  
convocatie. Deze staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerkingen: 

-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  

ontvangen deze ook per TNT post. 

- overige opmerkingen: 
Alle deelnemers hebben de kosten van de 
toegangskaarten betaald. De overige kosten 
zijn nog af te rekenen. 
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Ook als u vroeg bent gekomen om eerder uitgebreid de tuinen te bezichtigen is het verzame-
len in de “Oranjerie” om 14.00 uur. We gebruiken hier gezamenlijk een kopje koffie met gebak 
en daar hoort u van ons de groepsindeling voor de drie rondleidingen (14:45 uur, 15:00 uur 
en 15:15 uur).  Hier zullen wij eveneens de aanvullende dagkosten van € 8,00 p.p. innen. 

De eerste groep vertrekt om 14.35 uur uit de Oranjerie naar het Paleis. Hier wordt men opgewacht 
waarna men nog gebruik kan maken van het toilet. Gebruik van garderobe is daar verplicht (jassen; 
voor tassen zijn kluisjes aanwezig). We lopen het eerste deel van de paleisroute en bekijken een 
introductiefilm. Hierna volgt de rondleiding onder leiding van een gids. Het bezoek aan het paleis 
duurt in totaal anderhalf uur. 
Na de rondleiding heeft men de keuze om nog door de paleistuin te wandelen, in de Oranjerie nog 
iets te nuttigen of direct naar “Bistro Boschoord” te gaan (zie onderstaand de gegevens van de 
Bistro). 

Borrel en diner 
Het winterseizoen sluiten we af in Bistro Boschoord, Zwarteweg 25, Lage Vuursche.  
Hier krijgen wij een heerlijke maaltijd met voor elk wat wils. Prijs € 30,00 p.p.. Dit bedrag zelf af te 
rekenen met de Bistro tezamen met de kosten van de eventueel genoten consumpties. 

Enige praktische informatie. 

Aanrijden: Het makkelijkste bereikt men het paleis vanaf de A1, afslag nr. 10, naar Soest. Volg de 
N221 richting Soest. Het paleis is gelegen aan de Amsterdamsestraatweg in Soestdijk 
(N221) aan uw rechterhand. 

Parkeren: Het parkeerterrein ligt, komende vanuit Baarn, aan de rechterhand vóór het paleis  
(TomTom coördinaten 52°11’58”N; 5°16’37”O).  U kunt hier parkeren.  
U dient zich te melden aan de Kassa. Daar ligt een lijst van deelnemers.  
Met het noemen van uw naam krijgt u toegang tot het park. Zorg ervoor dat u zich 
desgevraagd kunt identificeren (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).  
De kaarten voor de rondleiding ontvangt u van ons in de Oranjerie.  
Koop ook een uitrijmunt aan de kassa voor € 3,00. 

Oranjerie: Vanaf het parkeerterrein loopt u in een krap kwartier naar de Oranjerie. Lopend in de 
richting van het paleis ligt de Oranjerie aan de linker kant. 

Aanvang: Wij verzamelen in de Oranjerie om 14:00 uur.  

Tuinen: Wilt u ook de tuinen bezoeken (die liggen er in het voorjaar steeds machtig mooi bij, her-
innert u zich de defilés nog?) dan kunt u dit het beste voorafgaand aan de rondleiding 
door het paleis doen. 
U kunt hier al terecht vanaf 09.30 uur. Om 12:30 uur start een wandeling door de tuinen 
onder leiding van een gids. U kunt zich hier op eigen gelegenheid bij aansluiten indien er 
plaats is. Kosten € 1,00. Informeren bij de kassa of bij de watertoren. 

Borrel en  Bistro Boschoord ligt aan de Zwarteweg nr 25 in Lage Vuursche. Ga vanaf het parkeer- 
      Diner  terrein van het paleis terug richting Baarn en sla bij de stoplichten linksaf richting 

 Hilversum (N415). Na bijna 3 km bij stoplichten linksaf (Hoge Vuurscheweg). Na ca 1,3 
km rechtsaf (Zwarteweg). Weg volgen tot splitsing. De verharde weg gaat linksaf maar 
wij gaan rechtdoor. 

 

Wij van de Contactcommissie zeggen al vast “Goede Reis” en graag tot ziens in bij Paleis Soestdijk 
op 9 april 2010 om uiterlijk twee uur ’s middags.. 
 
 
Roelof Kruijshoop 
Voorzitter 
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Boschoord Bistro 

 
Zwarteweg 25 
3739 KR Lage Vuursche 
elefoon 035 – 685 17 08 
Internet : www.boschoord.info 
 

Menu BBQ 
Reuze gamba’s met mangosalsa 

Sate van varkenshaas 
Gemarineerde kip met munt 
Lamskotelet in kruidenolie 

Hamburgers 
Zalm met zomergroenten en kruidenboter 

Huis gerookte spare ribs 
Runderentrecote 

Salade Niçoise met gegrilde tonijn  
Aardappel truffelsalade met uitgebakken spekjes 

Vers fruitsalade 
Salade Vert 

Frisse salade van mais, kidneybonen, selderij en paprika 
Diverse sauzen en gezouten boter 

Boerenbrood 
Frietjes 

 
 

Plattegrond van de tuinen bij Paleis Soestdijk 




