
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 7 oktober 2012  
te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  
Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

 
Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Op 13 oktober 2012 gaan we naar de Apenheul in Apeldoorn. Iedereen heeft er ongetwijfeld van 
gehoord, maar ben je er ook geweest? Vooral voor SGS’ers met kinderen of kleinkinderen natuurlijk 
een fantastisch uitstapje. Maarrrrr, de groep is klein. Toch vinden we dat het door moet gaan. Een 
bezoek aan de Apenheul is te leuk en te educatief om af te gelasten. 

De grootte van de groep heeft consequenties voor de organisatie.  
Lees de onderstaande informatie goed. U kunt kosten besparen als u voor uw bezoek actie onderneemt. 

1. De groep is te klein om in aanmerking te kunnen komen voor het groepstarief of groepslunch. 
De wandeling door Apenheul onder leiding van een gids gaat wel gewoon door.  

2. Aangezien er geen groepstarief is, zien we af van het centraal inkopen van de toegangskaarten. 
U moet bij aankomst dus zelf kaarten kopen bij de kassa’s.  
-  De kosten aan de kassa bedragen € 16,-- voor kinderen tot 10 jaar, 10 jaar en ouder € 19,--.  
-  U kunt € 1,50 besparen door vooraf via internet een E-ticket te kopen, zie hiervoor internet: 
   http://www.apenheul.nl/webwinkel/entreekaarten/ .  
-  Ben je echt super modern en Twitter je dan kun je zelfs € 2,50 korting krijgen. 
Aangezien u uw eigen kaartje koopt kun u eventueel ook vroeger komen dan onze verzameltijd 
van 12:45 uur. 

3. Er is een ruim parkeerterrein aan de J.C. Wiltslaan (zie het kaartje bij A).  
Bij de kassa van de Apenheul kan de parkeerkaart die u krijgt bij het inrijden van het 
parkeerterrein ingewisseld worden voor een dagkaart die € 6,60 kost. 

4. Wij verzamelen om 12.45 uur in Restaurant De Luiaard (zie kaartje bij B).  
Deze keer geen ontvangst met koffie met een Roelof die de penningen incasseert (als je 
tenminste je inschrijfgeld al betaald hebt. Zo niet dan moet je die dan aan Roelof betalen). 
De kosten van de rondleiding worden dit keer betaald uit de inschrijfgelden. 

5. U kunt in het restaurant lunchen op eigen kosten. Een menukaart is bijgevoegd.  
Buiten het restaurant is een groot terras. Je zit hier heerlijk als het weer meewerkt en je kunt 
dan je eigen lunch meenemen.  

6. We worden om 13.30 uur door onze gids afgehaald bij Restaurant De Luiaard. 

 
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. : 3 oktober 2012 
Betreft : ons bezoek aan de Apenheul 
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7. De afstand van het parkeerterrein tot Restaurant De Luiaard is 1 kilometer. Houdt rekening 
met een wandeling van 15 minuten als je doorloopt. Maar de kans dat je even ergens blijft 
kijken is groot. 

8. Er wordt gewerkt aan de toegangsweg naar De Apenheul. Er is een duidelijke omleiding naar 
de Apenheul aangegeven.  

De in het onderstaande kaartje aangegeven wandeling (zie de blauwe lijn) kan ook via de andere 
kant van de vijver gelopen worden. Volg in dat geval de Gorillasporen. 

Vrienden, ik wens iedereen een leuke en leerzame middag toe. De gidsen zijn werkelijk zeer 
enthousiaste vertellers en het is prachtig om het apengedrag eens rustig te bestuderen. Er worden 
workshops voor managers georganiseerd waarbij er speciaal gekeken wordt naar overeenkomsten 
tussen de apensamenleving en de menselijke samenleving, met als actueel onderwerp “pesten”. 
Dat is echter deze zaterdag niet aan de orde. 

Ik had deze dag graag met jullie meebeleefd maar ben vanwege de trouwdag van mijn nichtje 
verhinderd. En die wil ik ook echt niet missen.  

Ik wens jullie een zeer bijzonder leuke dag toe. 
Raimond van den Berg van Saparoea  
 
 
 
 
Ik wens u alvast een goede reis en zeg graag tot ziens in de Apenheul, 
Namens de SGS Contactcommissie, 
 

 

Roelof Kruijshoop 

 

Kassa’s De Luiaard 

Routebeschrijving 
De route naar Apenheul is overal goed aangegeven. 
Voor mobiele navigatie: J.C. Wilslaan 21, Apeldoorn.  
Kom je uit het westen en neem je de afslag  18 Kootwijk dan heb je geen last van 
omleidingen.  
Neem je afslag 19, Hoenderloo, Apeldoorn West  dan is er een omleiding vanaf de 
rotonde in de Jachtlaan. Deze leidt via Jachtlaan, Ribeslaan, Burgemeester Roosmale 
Nepveulaan naar het parkeerterrein. 
Voor klassieke kaart georiënteerde chauffeurs: Op de A1,  afslag 18 Kootwijk of afslag 
19 Hoenderloo, Apeldoorn West en volg de borden richting Apenheul. 

Parkeren


