
Excursie APENHEUL en museum HET LOO, zaterdag 30 oktober, 

2010. 

Geachte Societeit Jansberg leden en eventuele partners. 

Hierbij ontvangt U de tweede aankondiging voor de excursie per 

bus naar Apeldoorn, alwaar we rondgeleid zullen worden in het 

unieke park van APENHEUL en in het museum HET LOO. Het bestuur 

hoopt op een goede opkomst van zowel de nieuwkomers bij onze 

Societeit als de oudere leden zodat we elkaar gedurende deze 

trip beter kunnen leren kennen! Zoals reeds eerder aangekondigt 

is de huidige titel van de excursie nogal prozaisch en reflecteerd 

het niet wat ons allemaal te wachten staat. Daarom wordt een 

goede fles wijn uitgeloofd aan degene die de leukste slagzin of 

toepasselijkst  kort gedichtje weet op te stellen en deze kenbaar 

maakt bij de lunch in hotel De Keizerskroon. We zijn dan 

welliswaar nog niet op Het Loo geweest, maar met wat fantasie 

moeten er toch wat geestige verbanden gelegd kunnen worden. 

Voor meer achtergrond informatie zie www.apenheul.nl en 

www.paleishetloo.nl . 

We vertrekken per bus vanaf De Diepen op zaterdag morgen om 

9.30 uur naar de Apenheul in Apeldoorn, alwaar we een twee uur 

durende bijzondere rondleiding en uitleg zullen krijgen over de 

karakteristieke verschillen in het apen, halfapen en lemuren rijk. 

De meeste van deze dieren zijn niet opgesloten in kooien maar 

lopen vrij rond en zijn vaak erg nieuwschierig naar de inhoud van 

onze tassen. Na afloop krijgen we om 13.30 uur “soep en 

broodjes” in het bekende hotel De Keizerskroon, vlak bij Het Loo, 

alwaar we om 14.45 uur de wintertuin kunnen bezichtigen, 

gevolgd door een rondleiding in het paleis zelf.We verlaten Het 

Loo rond 16.30 uur en hopen rond 17.30 uur weer terug te zijn in 

Milsbeek. 

Daar we nogal veel moeten lopen wordt een ieder aangeraden 

wandelschoenen te dragen.  



De kosten bedragen € 40 per lid en € 45 per partner/ niet lid. ( Rek. 

Sint Jansberg 106059866) Degenen die een museumkaart hebben 

worden verzocht dit tijdig door te geven, daar de rondleiding in 

Het Loo gratis is voor museumkaart houders ( spaart € 8 uit!).  

Daar we graag op tijd willen weten hoe groot het animo van de 

leden (met of zonder partner) is, en dus hoe groot de bus moet 

zijn, verzoekt het bestuur u zo spoedig mogelijk, maar voor 25 

oktober bij Jan ter Vrugt (Tel. 485-385-718; jtervrugt@planet.nl) op 

te geven. 

HET WORDT EEN INTERESSANTE EN GEZELLIGE EXCURSIE !! 

   


