VVG-evenement ‘De eigenzinnige Erfgooiers in 2017’
Drie Erfgooiers aan het woord + een prachtige excursie
In het najaar, op dinsdag 31 oktober a.s., organiseert de VVG een boeiende lezing en excursie over de
eeuwenlange historie van de Erfgooiers. Met elkaar gaan we die dag op zoek naar de sporen die de
Erfgooiers afgelopen 1000 jaar in het Gooi nalieten. Wat is er anno 2017 in onze regio nog van deze
eigenzinnige Gooiers te zien? Wij nodigen u hartelijk uit voor deze dag!
De VVG organiseert dit evenement in het kader van de ‘Week van de Erfgooier’ (van 28 oktober tot 3
november 2017), zie ook www.week-van-de-erfgooier.nl.
Drie Erfgooiers houden tijdens het ochtendprogramma een korte lezing. Zowel tijdens deze lezingen als de
excursie (’s middags, met de bus) ligt de nadruk op nog zichtbare elementen van de Erfgooiers.
Dit is het programma:
10.00 – 10.10:
10.10 – 10.25:
10.25 – 11.10:
11.10 – 11.45:
11.40 – 13.00:
13.00 – 16.00:
16.00 -16.30:

Opening
‘De Erfgooiers en het Gooi’, door Karen Heerschop (bestuurslid van de Stichting Stad
en Lande van Gooiland)
‘Wie en wat zijn de Erfgooiers en wat is er bijzonder aan?’, door Anton Kos
(historicus)
‘Wat hebben de Erfgooiers bereikt en wat is er nog van over?’, door Jaap
Vlaanderen (Goois Natuurreservaat)
Lunch met de mogelijkheid na te gaan of u zelf Erfgooier bent
Rondrit met touringcar door het Gooi, inclusief wandeling en bezoek aan drie
markante Erfgooiersplekken
Afsluitende borrel in De Kapel

Verdere informatie over de bijeenkomst:
Datum:
31 oktober 2017
Tijd:
10.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Locatie:
De Kapel
Adres:
’s -Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
Bereikbaarheid:
Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving, OV: bus 105 en 206
Contactpersoon:
Hans Hoes (bestuurslid VVG), (06)24797158
Kosten:
Leden van de VVG betalen €35,00, niet-leden betalen €50,00. Wordt u alsnog VVG-lid
dan krijgt u ook de korting.
Hoe wordt u VVG-lid:
Ga daarvoor naar www.vriendenvanhetgooi.nl.
Aanmelding voor dag:
Via e-mail aan info@vriendenvanhetgooi.nl, o.v.v. bijeenkomst 31-10-2017. Twee
weken voor aanvang bevestigen wij uw deelname.

Het belooft een bijzonder mooi evenement te worden. Van harte welkom!

