
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Indien onverwachts verhinderd mocht zijn dan dit s.v.p. 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, 
 
Onze Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 wordt gehouden op zaterdag 
13 januari 2018 in “Café & Restaurant De Jonge Haan",   
‘s-Gravelandseweg 62  in Hilversum. 
 
U kunt dan gezellig onder vrienden en vriendinnen terugkijken 
op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe 
cricketseizoen 2018. 
 
De ontvangst is vanaf 17:00 uur.  
Er is een wijziging t.o.v. de eerdere publicaties per e-mail en op 
de website t.a.v. de kosten van consumpties.  
De koffie/thee en drankjes bij binnenkomst neemt SGS voor haar rekening evenals een eerste ronde 
aan tafel. De hierna genoten consumpties te noteren op uw consumptiebon, waarop ook de 
maaltijden staan genoteerd. De kosten van de maaltijd en de eventuele extra consumpties af te 
rekenen met het restaurant voor vertrek. 
 
Om ±18:30 uur gaan wij samen genieten van een 3-gangen 
keuzediner.   Kosten van het diner: € 30,50 p.p.. 

MENU 
voorgerechten 

Carpaccio met truffelmayonaise  of  Filet american van gerookte zalm 

of  Geroosterde biet met blauw klaver 

Hoofdgerechten 

Friet stoofvlees rode kool  of  Poussin  of  Vis van de dag  of  Ravioli (geen vlees) 

Hoofdgerechten worden geserveerd met salade- en aardappelgarnituur 

Dessert 

Lemon meringue  of  Coupe applecrumble 

 

Wij wensen u een goede reis en zeggen “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@home 

 

 
 
Hengelo Ov. :  4 januari 2018 
Betreft : Nieuwjaarsbijeenkomst SGS CC 
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Als u reist met de auto: 
Café & Restaurant Jonge Haan , 's-Gravelandseweg 62, 1217 ET Hilversum  
 
Er zijn meer toegangswegen, maar ik heb gekozen voor afslag 33 op de A27 
Neem een van de Afslagen 33 - Hilversum naar de Utrechtseweg  
Ga verder op de Utrechtseweg. Neem vervolgens de Emmastraat, Schapenkamp  
en Melkpad naar de ’s-Gravelandseweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er is een parkeerplaats aan de achterzijde van De Jonge Haan. 
 
Mocht deze parkeerplaats vol zijn kunt u naar de City Parking, die op 
loopafstand (550 meter) is gelegen.   
Adres: City Parking, Noordse Bosje 19-21.  
Kosten  € 4,00 per 2 uur en maximaal € 10,00 per dag. 
 
Routekaartje daar naar toe vanaf De Jonge Haan: 

 
Terug lopen naar De Jonge Haan is ongeveer 6 minuten (550 m).
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Als u reist met openbaar vervoer: 
 
Het is een kwartiertje (1,2 km) lopen vanaf Station Hilversum. 
 
Looproute (blauwe stippenlijn)  

  

 
Kort stukje geschiedenis van De Jonge Haan 

Het eerste winterevenement in 2018 is altijd de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst bestaande uit een 
receptie gevolgd door een goed diner. Omdat Brasserie per 1 januari 2018 is gesloten moest de 
contactcommissie op zoek naar een andere locatie. Mede op basis van het advies van Brasserie 
Berestein zijn wij gaan kijken bij Restaurant De Jonge Haan. 

Restaurant de Jonge Haan heeft een mooie geschiedenis. Het is begonnen als Hotel Hiensch in 
1925, met als oprichter de legendarische Henk Hiensch.  

Met de AVRO, de VPRO en de VARA als buren werd de Jonge Haan al snel de stamkroeg van deze 
omroepen, in die tijd ook wel oneerbiedig de kantine van de omroep genoemd. Vele contracten van 
artiesten zijn de afgelopen decennia in de Jonge Haan getekend. In de vijftiger en zestiger jaren, toen 
elke omroep nog zijn eigen orkest kende, stonden in de pauzes van de concerten dubbeldikke rijen 
voor de bar. Er waren zoveel pofklanten van de AVRO, dat de toenmalige uitbater Hans Passon 
iedere maand de bonnen maar naar de boekhouding van deze omroep bracht. Op de loonstroken van 
de betreffende werknemers stond dan als extra “heffing” vermeld: inhouding Jonge Haan. In die tijd 
moesten cameramensen die op rapportage gingen naar het buitenland nog zelf hun reis financieren 
en deze pas na afloop declareren. Hans Passon was meestal de financier hiervan.   

Nu in 2017 is de Jonge Haan uitgegroeid tot een van de drukste horecabedrijven in het Gooi en  
na 92 jaar is het nog steeds hét ontmoetingspunt van de Hilversumse media.  

 


