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R.E. Kruijshoop - Voorzitter
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E-mail : re.kruijshoop@gmail.com of
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Hengelo Ov. :
Betreft
:

1 oktober 2017
Bezoek op 14 oktober a.s. aan
- Het Nationale Park De Hoge Veluwe,
- Het Kröller-Müller Museum en
- Het Jachthuis Sint Hubertus.

Bevestiging van uw deelname aan onze dag op “De Hoge Veluwe”.
Beste SGS-vrienden en vriendinnen,
Op zaterdag 14 oktober 2017 heeft de SGS Contactcommissie een prachtige dag georganiseerd.
Wij SGS’ers gaan dan een gezellige, interessante en leerzame dag doorbrengen op een van de
allermooiste natuurparken van Nederland, een belangrijk museum met schilderijen en beeldentuin en
een gebouw met heel speciale bouw en architectuur. Het is een park met grote internationale faam.
Afhankelijk vanaf welke richting u het Park benadert zijn er drie ingangen: aan
de oostzijde in het dorp Hoenderloo , aan de westzijde bij het dorp Otterlo
en aan de zuidzijde bij Schaarsbergen.
Op het kaartje links aangegeven bij de drie rode punten.
Vanaf de snelwegen A1, A12 en A50 volgt u de borden “Park Hoge Veluwe”.
U wordt dan vanzelf naar de ingang van het Park geleid.
BELANGRIJK : U moet zich bij de ingang aanmelden met uw naam en
zeggen dat deel uitmaakt van de SGS-bezoekersgroep.
Ook de geldige Museum-kaart of VIP-kaart van de Bankgiroloterij tonen.
Daarna ontvangt u voor de auto een parkeerkaart voor in het park en de
entreetickets voor het aantal inzittenden!
De betaling hiervan doet u bij de commissie tijdens de ontvangst in het Parkrestaurant.
Vervolgens rijdt u met gematigde snelheid (max. 60 km/u en let op de kruisende fietspaden) door
naar de parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum (de gele punt op het kaartje: vanaf Hoenderlo 4 km,
vanaf Otterlo 3 km en vanaf Schaarsbergen 10 km).
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het Parkrestaurant tegenover het
Bezoekerscentrum waar wij u tussen 11.00 en 11.30 uur ontvangen in
Serre nr.2 . Vanaf 11.30 uur tot ca. 12.30 uur gaan wij genieten van
“De Hoge Veluwe Koffietafel” bestaande uit: crèmesoep van verse
tomaat met mascarpone, olijfolie en basilicum, diverse soorten brood,
vleeswaren en kaas, ambachtelijke kroket, fruit, koffie, thee, karnemelk
en jus d’orange.
Na de Koffietafel gaan we met de gratis witte fiets (er staan er zeker voldoende op de grote
fietsenstalling bij het bezoekerscentrum) op weg naar het Jachthuis St. Hubertus waar wij om 13.30
uur een boeiende rondleiding krijgen met een gids (per keer max. 20 personen waarbij één
rolstoelgebruiker met invalidenkaart mogelijk is). Het Jachthuis Sint Hubertus met geweivormige
plattegrond is het voormalig buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller,ontworpen door architect
Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934). Het is geïnspireerd op het Engelse Country house met
kenmerken als de speciale vertrekken voor ieder gezinslid,de bibliotheek,rookkamer,boudoirs en de
biljartkamer. Na de grondige restauratie vanaf 2012 is dit jachtslot met een gids vanaf 2014 weer te
bezoeken en zeer de moeite waard !
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Na de rondleiding door het jachtslot zijn wij vrij om met de witte fiets delen van het park te
verkennen via het uitgebreide netwerk van fietspaden, bijv. “route 1” en ook tevens Het Kröller
Müller Museum te bezoeken. Na afloop gelieve de witte fiets weer terug te plaatsen bij het
Bezoekerscentrum !
In het Bezoekerscentrum vindt u veel
informatie over de natuur, het landschap, wild,
cultuur en de geschiedenis van De Hoge
Veluwe middels o.a. Natuurfilms.
Ook is het mogelijk voor een rolstoelgebruiker
een rondwandeling te maken in de
Landschappentuin achter het Bezoekerscentrum. Ook het Museonder is een bezoekje
waard.
Het Kröller-Müller Museum stelt ten toon ca. 90 schilderijen en
ruim 180 tekeningen van Vincent van Gogh. Het is de op één na
grootste Van Goghverzameling ter wereld.
Rondom het museum is een van de grootste Beeldentuinen
van Europa, 25 ha groot, waarin moderne beeldhouwkunst in
een natuurlijke omgeving is opgenomen: 160 sculpturen van
o.a. Auguste Rodin tot Henry Moore,van Jean Dubuffet tot Joep
van Lieshout.
Kort stukje geschiedenis van het Kröller-Müller Museum: het
museum is het levenswerk van Helene Kröller Müller. Tussen 1907 en
1922 kocht zij samen met Anton Müller bijna 11.500 kunstwerken aan,
waarmee haar verzameling tot de grootste privécollecties van de 20e
eeuw gerekend kan worden. Op 13 juli 1938 wordt het museum
geopend. Het is een ontwerp van de Belgische architect Henry van de
Velde. In de 70er jaren is er een vleugel aangebouwd naar ontwerp
van de Nederlandse architect Wim Quist. De Beeldentuin rondom het
museum is vrij toegankelijk. Rechts een foto van de plattegrond.
Kostenoverzicht (zie de door u te betalen bedragen de tabel onder de deelnemerslijst.

Plattegrond beeldentuin

Standaard inschrijfgeld per winterevenement: € 2,00 p.p.
Entree park
: € 9,30 p.p.
Het park is open voor het publiek van 10:00 uur – 19:00 uur.
Parkeren in park : € 6,60 per personenauto
Bij het Parkrestaurant “Koffietafel De Hoge Veluwe” : € 15,00 p.p.
Kröller-Müller Museum, combinatietarief toegang incl. entree park: € 18,60
met Museumkaart kost het € 9,30.
Witte fietsen gratis te lenen en af te halen bij het Bezoekerscentrum.
Elektrische fietsen kunt u zelf huren via de website van De Hoge Veluwe (beperkt voorradig): € 10,00.
De rondleiding van 3 kwartier met gids in het Jachthuis Sint Hubertus kost € 4,00 p.p.
Er is gereserveerd voor SGS om 13.30 uur voor onze hele groep SGS’ers.
Na afloop kunnen we voor een drankje en evt. diner terecht bij het gemakkelijk te bereiken
Restaurant Buitenlust, Apeldoornseweg 30, 7351AB Hoenderloo, tel.: 055-3781362.
Wij verzoeken u dringend om hiervoor in te schrijven omdat het erg druk zal zijn wegens het
kijken naar de burlende herten.
Namens de SGS Contactcommissie, R.E. Kruijshoop
Indien u onverhoopt verhinderd mocht zijn dient u dat tijdig te melden. Dat is uiterlijk een week voor ons bezoek..
Afzeggingen melden bij: R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.
Als u dit niet tijdig doet is er deze keer een zeer grote kans op financiële consequenties .
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Plattegrond en aanduiding van het Parkrestaurant en van het Restaurant Buitenlust.

Restaurant

Restaurant Buitenlust
Apeldoornseweg 30
Hoenderlo

In- en uitgang
De Hoge Veluwe
bij Hoenderloo
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