
 

 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Indien onverwachts verhinderd mocht zijn dan dit s.v.p. met redenen erbij melden uiterlijk op woensdag 13 januari 2016 
 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 zaterdag 16 januari 2016 organiseren wij de Nieuwjaarsbijeenkomst van SGS CC.  

Dit jaar gaan wij naar Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, bij 
Driebergen, waar onze Senioren Onderlinge ook al eens een 
goed geslaagde bijeenkomst hebben gehad met een diner. 
 
Wij ontmoeten elkaar om circa 17.00 uur in het voor ons 
gereserveerde gedeelte van de lounge of het Grand Café  
waarbij u gezellig nog eens terug kan kijken op het achter ons 
liggende jaar en de nieuwtjes uit te wisselen.  
U ontvangt bij binnenkomst een enveloppe met 2 consumptie-
bonnen per persoon. 

Om ± 18.30 uur gaan we naar een aparte dinerzaal om te 
genieten van een prima drie gangen diner. Het menu vindt u 
verderop in deze convocatie.  
S.v.p. niet vergeten speciale dieetwensen aan ons doorgeven. 

De kosten van het diner bedragen € 32,50 p.p. excl. de 
genuttigde consumpties. Het diner en de consumpties moeten 
na afloop zelf worden afgerekend met het restaurant met 
verstrekte bonnen voor consumpties. Als alle consumptiebonnen zijn gebruikt, gelden voor de extra 
consumpties de normale consumptieprijzen.  

Er zijn voor deze bijeenkomst geen inschrijfgelden verschuldigd, maar wij verzoeken dringend om u 
toch te melden of u komt en met hoeveel personen u wilt blijven dineren. 

De deelnemers ontvangen op korte termijn een convocatie met alle gegevens, 
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. : 5 januari 2016 

BeBetreft : Nieuwjaarsbijeenkomst 

U kunt in het hotel overnachten en daarbij vragen wij u om 
de reservering zelf te doen bij het hotel: tel.: 0343-528150, 
via e-mail : info@bergsebossen.nl . 

Op de deelnemerslijst bij deze convocatie 
kunt u zien voor welke onderdelen van het 
programma u heeft ingeschreven.  
De deelnemerslijst staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerking: 
-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 

convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per post. 

mailto:info@bergsebossen.nl
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Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, in Driebergen  

e-mail info@bergsebossen.nl, website: www.bergsebossen.nl, tel.: 0343 528150. 
 
Routebeschrijving vanaf de A12  

Afslag 20 - Driebergen naar N225/Zeist richting Driebergen, 

Sla rechtsaf (komend vanuit het westen)  c.q.linksaf  (komend vanuit het oosten) naar de N225, 

Ga in zuidoostelijke richting op Hoofdstraat/N225, 

Na 190 m  Sla linksaf naar Loolaan, 

Na 650 m  Ga bij de rotonde rechtdoor naar Arnhemsebovenweg, 

Na 1,6 km  Sla linksaf naar Traaij/Traay, 

Na 1,1 km  vindt U Hotel Bergse Bossen links. 

 
 

 

Taartje van gerookte zalm met bieslook, crème fraîche, 
 komkommerspaghetti en kerriemayonaise 

of 
Ceasar salade met kipreepjes, Parmezaanse kaas, walnoten en knoflookcroutons 

of 
Wrap met houmous, zongedroogde tomaat, rucola en meloen 

*** 
Zeebaarsfilet met tagliatelle, ratatouille en witte wijnsaus 

of 
Varkenshaassaté met oosterse roerbakgroenten, pindasaus en kroepoek 

of 
Mexicaanse groenten-taco met koriander, kidneybonen en tomatensalsa 

*** 
Uitgebreid dessertbuffet met diverse zoete lekkernijen, vers fruit, ijs en kazen 

 


