
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Indien onverwachts verhinderd mocht zijn dan dit s.v.p. met redenen erbij melden uiterlijk drie dagen van tevoren. 
bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361,  e-mail: re.kruijshoop@home.nl  .  

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 14 januari 2017 wordt de SGS Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 

Wij hebben gekozen voor  

Brasserie Berestein, Zuidereinde 208, 1243 KR ’s-Graveland. 
Het is een leuk en gezellig restaurant, sfeervol ingericht. 

De ontvangst is vanaf 17.00 uur.  

Wij kunnen dan terugkijken op het afgelopen jaar en gezellig 
bijpraten. 

's-Graveland is een dorp in de gemeente Wijdemeren in de 
provincie Noord-Holland. Tot 2002 was het de hoofdplaats van 
de gelijknamige gemeente. Het dorp ligt circa 5 km ten westen 
van Hilversum, en ligt ten oosten van Kortenhoef. Het dorp heeft nu ca. 1.180 inwoners. 

’s-Graveland heeft een bloeiperiode meegemaakt en zich snel ontwikkeld in 
de 16de en vooral 17de eeuw. In 1644 werd de eerste schipper benoemd 
om een regelmatige veer- en trekschuitendienst op Amsterdam te 
onderhouden. In 1648 kwam er een school en werd een schoolmeester 
aangesteld. In 1649 werd de eerste jaarlijkse paardenmarkt gehouden. In 
1657 werd de hervormde kerk gebouwd door de Amsterdamse 
stadsarchitect Daniël Stalpaert.  

Om 18:30 uur gaan de SGS’ers die hiervoor hebben ingeschreven aan tafel 
om te genieten van onderstaand 3-gangen keuzediner 

Voorgerecht: Carpaccio  -  Uiensoep  -  Trio van vis 
Hoofdgerecht: Black Angus Steak  -  Zeebaarsfilet  -  Truffelrisotto 
Dessert: Dame Blanche  -  Lemon Pie  -  Chocolade Fudge taart 

Kosten van het diner: ca. 30,00 per persoon  

Namens de SGS Contactcommissie, 
 
 
 
 
R.E. Kruijshoop 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 

E-mail : re.kruijshoop@home 

 

 
 
Hengelo Ov. : 7 januari 2017 

BeBetreft : Nieuwjaarsbijeenkomst 
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ROUTEBESCHRIJVING MET KAARTJES 
 
Als startpunt is gekozen voor de kruising van de A1met de A27 bij Hilversum. 

Neem afslag 33-Hilversum richting Hilversum 

Na 1,3 km Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Diependaalselaan 

Na 3,0 km Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Diependaalselaan 

Na 550 m Volg een rijstrook naar keuze om rechtsaf te slaan en op de Diependaalselaan te blijven 

Na 260 m Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Vreelandseweg/de N201 

Na 1,5 km Sla rechtsaf naar de 1e Kanaalbrug/het Zuidereinde 

Na 600 m ligt links de Brasserie Berestein Zuidereinde 208, 1243 KR 's-Graveland 

 

 
 

 

 
 

 
 


