
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 9 januari 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). 

ALS U NOG NIET HEEFT INGESCHREVEN: 

-  Indien u wilt deelnemen aan het diner is 
opgeven noodzakelijk. 

- Indien u wel aanwezig zult zijn aan het begin 
van de bijeenkomst maar niet wilt 
deelnemen aan het diner stellen wij het op 
prijs hiervan tijdig bericht te ontvangen. 

- Voor deze bijeenkomst is geen inschrijfgeld 
verschuldigd. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Het jaar 2011 is alweer bijna voorbij. Ik ben aan het genieten van deze laatste dag, waarbij mijn 
echtgenote Aly de traditionele oliebollen aan het bakken is. Still Going Strong C.C. wenst u nu al 
een heel gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond Nieuwjaar. Moge 2012 brengen wat u wenst.  
De leden van de contactcommissie zullen vanzelfsprekend weer hun beste beentje voor zetten en 
activiteiten organiseren waarbij u volop kunt genieten 

 
Op zaterdag 14 januari 2012 zal de Nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden worden in Hilversum. Wij zijn welkom vanaf 17:00 uur 
in “Restaurant Robert” gelegen in het Spanderswoud te 

Hilversum (zie kaartje verderop). 
 
U wordt ontvangen met een aperitief en het plan is om ongeveer 
om 18:30 uur aan tafel te gaan voor een heerlijk 3-gangen diner. 
Zie voor het menu verderop in deze convocatie. 
 
Het zal ook heel leuk zijn om de deelnemers aan de crickettour 
naar Malta te kunnen begroeten. Zij kunnen dan fijn met elkaar 

napraten over de prachtige tour: een soort mini reünie dus. 
Wouter Herklots heeft er een prachtige film over samengesteld, 
die in beperkte kring kan worden bekeken. Ik neem mijn laptop 
en de CD in ieder geval mee ! 
 
Het geheel zal tussen zes en negen uur muzikaal omlijst worden 

door het bij ons bekende duo „The Difference”. Zij verzorgen met 

saxofoon en keyboard opnieuw voor de plezierige achtergrond 
muziek waarbij u gerust een dansje kunt maken. 
 
Dinerkosten: ca. € 37,50. De kosten hiervan en van de genoten 
consumpties moeten worden afgerekend met het restaurant. 
 
Er zijn voor deze bijeenkomst geen inschrijfgelden verschuldigd. 

 

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 december 2011 

Betreft : Nieuwjaarsbijeenkomst SGS CC 
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Ik wens u alvast een goede reis en zeg graag “tot ziens in Hilversum”, 
Namens de SGS Contactcommissie, 
 

 

Roelof Kruijshoop 

 

M E N U 

Carpaccio van gerookt hert 
geserveerd met paddestoelensalade en een truffelvinaigrette 

of 
Bonbon van gerookte zalm gevuld met rivierkreeftensalade 

 of 
Loempia gevuld met geitenkaas op een frisse appelsalade 

----------------------------- 
Scholfilet op paddestoelenrisotto en een Beurre Blanc met cantharellen 

of 
Hertenfilet met kruidkoeksaus en truffelpuree 

of 
Parelhoenfilet geserveerd op een stamppot zuurkool 

 met een saus van kokos, limoen en citroengras 
----------------------------- 
Petit Grand Dessert 

 
Ligging van Restaurant Robert - Spanderslaan 1 - 1217 DB Hilversum           035 6245695 


