Eerste Gooise Landschapsdag
"Maak kennis met de gebruikers van de Infoschuur ’t Gooi!“
Wanneer
Waar

: Zondag 13 oktober 2013
: Infoschuur ‘t Gooi, naast de Natuurbrug Zanderij Crailo
(halverwege de Naarderweg tussen Bussum-Hilversum)
Tijd
: 12.00-16.30 uur (inloop 11.30 uur)
Deelnemers : Leden Gooise organisaties (zie hierna)
Thema
: Kennisoverdracht en Samenwerken
Lunch
: U neemt zelf een lunchpakketje mee. Voor koffie, thee e.d. wordt gezorgd.
Sinds begin 2013 zijn zeven Gooise organisaties de vaste gebruikers van de Infoschuur ‘t Gooi.
Het gaat om: Goois Natuurreservaat (GNR), Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG),
Archeologische werkgemeenschap Naerdinctlant (AWN), KNNV Vereniging voor
Veldbiologie, Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (VWG), Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid (IVN) en Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE).
Deze organisaties willen meer met elkaar samenwerken en elkaar zo versterken.
Om hier meer vorm en inhoud aan te geven is een van de eerste gezamenlijke activiteiten de
Landschapsdag op 13 oktober.
De Landschapsdag is alleen toegankelijk voor leden en begunstigers van de zeven organisaties.
Programma
Op die dag wordt door elke organisatie een korte lezing gehouden van telkens 7 minuten over
actuele projecten of activiteiten, waarna nog enkele vragen gesteld kunnen worden.
De lezingen staan in het teken van het thema: “Kennisoverdracht en Samenwerking”.
Tussendoor zijn twee pauzes waarin er ruimte is voor een hapje, een drankje en kennismaking.
Informatie over de lezingen en het programma wordt begin oktober gecommuniceerd.
Opgeven
Opgeven kan per mail aan: infoschuur@gmail.com
Vermeld in uw mail: voornaam, achternaam, e-mailadres.
Noteer ook van welke (s.v.p. alle noteren) hieronder genoemde organisaties u lid/begunstiger
bent (GNR, VVG, AWN, KNNV, VWG, IVN, OGVE).
Extra: noteer s.v.p. ook als u lid bent van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE).
Heeft u geen mail? Geef u telefonisch op bij Corry Wildeman: 06-13619094. Vermeld hierbij
de organisaties waarvan u lid bent, uw voor- en achternaam en telefoonnummer.
Let op, er is één voorbehoud!
Vanwege de capaciteit van de ruimte is er een maximum aan het aantal deelnemers. Er wordt
gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen de mensen die zich opgeven en
de grootte van de zeven organisaties. Rond 1 oktober is hier meer overbekend. Iedereen krijgt
daarna bericht en is duidelijk of er helaas mensen moeten afvallen.
Geef u dus snel op, ….vol is vol!

