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Aan leden van de VVG

Blaricum/Huizen, 25 juli 2015.
Onderwerp: Lustrum

L.S.
Dit jaar bestaat onze vereniging 80 jaar.
Graag nodigen wij u uit voor de viering van het 16e lustrum van onze vereniging.
De viering van het lustrum zal plaatsvinden op 19 september 2015.
Het thema van het lustrum is het afgegraven zand in het Gooi.
Programma
10.00 ontvangst in boerderij Stadszicht bij het Naardermeer, koffie en thee ;
11.00 lezing de Gooise zandafgravingen. – Sander Koopman;
12.15 lunch;
13.30 vertrek per bus voor een tocht langs diverse afgravingen met bij tenminste een van de
grotere afgravingen een wandeling met rondleiding;
16.30 prijsuitreiking fotowedstrijd Zó mooi is ’t Gooi + borrel op boerderij Stadzigt ;
18.00 sluiting
Fotowedstrijd: Zó mooi is ‘t Gooi
In het kader van het lustrum wordt een fotowedstrijd gehouden onder de leden van de VVG met als
titel: ‘Zó mooi is ‘t Gooi’.
Wij nodigen u hierbij uit om deel te nemen aan deze wedstrijd.
Het is de bedoeling dat u een zelfgemaakte foto instuurt van wat u het mooiste plekje vindt van het
Gooi. De ingezonden foto’s zullen worden gepresenteerd tijdens de lustrumviering. Voor de drie
mooiste foto’s is een prijs beschikbaar. De keuze van de beste foto’s zal worden gemaakt door een
deskundige jury bestaande uit: Robert Knoth, Thijn Westermann en Erik van Wijland.
Tenslotte zullen in het kader van het lustrum de ingezonden foto’s worden verwerkt in een jubileum
fotoboek.
Ingezonden foto’s het liefst digitaal verzenden naar: info@vriendenvanhetgooi. Mocht u toch liever
een analoge foto (afdruk op papier) willen insturen, omdat u niet digitaal fotografeert of omdat u
nog een hele mooie analoge foto heeft, dan kan u die sturen aan: Vereniging van Vrienden van het
Gooi, Postbus 1080 1270 BB Huizen
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De foto’s dienen te worden ingestuurd vóór 1 september 2015.
N.B. Ook als u niet deelneemt aan de viering van het lustrum in Stadzigt bent u van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan de fotowedstrijd.
Het adres van Boerderij Stadzigt is Meerkade 2a, 1412AB in Naarden.
Dat is bij de noord-oostelijke toegang tot het Naardermeer. Bij de boerderij zelf is beperkte
parkeergelegenheid. Er is op ongeveer 150 meter afstand van de boerderij nog een niet verharde
parkeergelegenheid voor bezoekers van het Naardermeer.
In verband met de bereikbaarheid van Stadzigt willen wij, als dat gewenst is, lustrumgangers de
mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onze touringcar vanaf station Naarden -Bussum naar
Stadzicht en aan het einde van de dag weer terug.
In verband met de ruimte, de catering en de bus verzoeken wij u om de mail met het
deelnemersformulier in te vullen uiterlijk op 7 september aan ons toe te zenden.
Namens het bestuur,
De lustrumcommissie,
Hans Hoes
Hans Metz
Henk van Steennis
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