
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op 16 januari 2013 
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, 
 

De jaarwisseling is alweer voorbij en ik heb weer volop kunnen 
genieten van de heerlijke oliebollen en appelflappen van Aly en 
ook van het prachtige vuurwerk in onze buurt.  

Still Going Strong C.C. wenst u ook via deze weg een heel 
gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2013. De leden van de 
contactcommissie zullen dit nieuwe jaar vanzelfsprekend weer 
hun beste beentje voor zetten en activiteiten organiseren waarbij 
u volop kunt genieten 

Op zaterdag 19 januari 2013 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).  
Pas op met het gebruik van mobiele navigatie. U komt niet altijd 
op de juiste plaats. Volg ook bijgaande routebeschrijving en -
kaart 

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. 
Het menu staat naast de deelnemerslijst.  

Dit jaar heeft uw commissie afgezien van de muzikale omlijsting 
bij onze bijeenkomst. Wij zijn van mening dat de ruimte in het 
restaurant hiervoor te klein is en ook werden de gesprekken te 
veel overstemd door de - overigens prima - muziek.  
Wel wordt vertoond de videofilm die Wouter Herklots heeft 
gemaakt van de crickettoer naar Cyprus. 

Er zijn voor deze bijeenkomst geen inschrijfgelden verschuldigd 
 

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

Roelof Kruijshoop 

 
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. : 7 januari 2013 
Betreft : Nieuwjaarsbijeenkomst SGS  



 

De Spanderslaan een klein stukje 
inrijden en dan rechtsaf In de richting 
van de gele pijlen rijden. Dan direct 
weer rechtsaf naar de parkeerplaats 

In de paarse kleur het bord van  
Restaurant  
ROBERT 

Spanderslaan 
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M E N U 
Carpaccio van gerookte rundermuis, 

met olijfolie,  rucola en bitterballen van Parmezaanse kaas 
of 

 Zalmbonbon gevuld met rivierkreeft, 
geserveerd met een kruidenmayonaise 

 of  
 Trio van geitenkaas, 

met abrikoos en zwarte bessencoulis 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Kalfsrib‐eye 
geserveerd met een pastinaak crème en een kalf jus 

of 
Skreifilet 

geserveerd met een ‘croque monsieur’ van Parmaham en cheddarkaas 
en een crème van doperwten 

of 
 Lamsrugfilet  

geserveerd met gekonfijte aardappel en een gepofte‐knoflookjus 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 Petit Grand Dessert 

 


