
 

  

VVG Nieuws, oktober 2017 

VVG en Stichting Omgevingseducatie gaan 

nauwer samenwerken rondom onderwijs  

Afgelopen donderdag, 28 september jl., tekenden de VVG en de Stichting Omgevingseducatie Gooi, 

Vecht- en Eemstreek een intentieverklaring om nauwer met elkaar te gaan samenwerken. We 

gaan dit doen op het gebied van educatie over natuur, landschap en cultureel erfgoed aan 

kinderen en jongeren. 

 

De ondertekening van de intentieverklaring gebeurde aan het einde van een bijeenkomst over het 

belang van onderwijs over de eigen (woon)omgeving. De VVG had deze inspiratiebijeenkomst samen 

met Stichting Omgevingseducatie georganiseerd. Ruim 80 belangstellenden vanuit basisscholen, 

voortgezet onderwijs, natuur- en cultuurorganisaties en gemeenten in Gooi en Vechtstreek 

bezochten de bijeenkomst. 

Suggesties en initiatieven 

Hoe belangrijk is educatie over natuur, landschap en cultureel erfgoed? En wat is het belang van 

betekenisvol onderwijs in en over je eigen (woon)omgeving voor de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren? Wetenschapsjournalist en gastspreker Mark Mieras hield daar afgelopen donderdag een 

lezing over. De aanwezigen gingen daarover daarna met elkaar in gesprek. Zij kwamen met 

suggesties en initiatieven om educatie over natuur, landschap en erfgoed in Gooi en Vechtstreek op 

een hoger plan brengen. 

 

De ondertekenaars van de 

intentieverklaring, v.l.n.r. Leen 

Mak (secretaris VVG), Hans 

Metz (voorzitter VVG), Gerdis 

Michielse-Oud (voorzitter 

Stichting Omgevingseducatie), 

Eva Schild-Schofaerts 

(secretaris Stichting 

Omgevingseducatie). 

 

 

 

 

 



 

Vernieuwing huisstijl en communicatie VVG 

wordt steeds zichtbaarder 

 

Afgelopen jaar kreeg de VVG een nieuw jasje: we vernieuwden logo en huisstijl van onze 

vereniging. Inmiddels is de vernieuwing steeds duidelijker terug te zien in hoe we ons presenteren. 

 

Vorige week donderdag was bijvoorbeeld onze vernieuwde kraamuitrusting (zie foto) voor het eerst 

te bewonderen tijdens de onderwijsbijeenkomst in Hilversum. Voor de VVG-kraam zijn onder andere 

een mooi, nieuw spandoek ontworpen en 2 opvallende banners. De deelnemers kregen vorige week 

ook allen als eerste onze nieuwe informatiefolder. 

 

In het eerstvolgende VVG-magazine gaan we uitgebreid in op de vernieuwing van onze huisstijl. 

Lezing historicus Michielse over oude visies op 

dood en begraven in het Gooi 

Tot in de 8ste eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden. Vanaf het begin van de 

8ste eeuw werden de doden ineens begraven. Wat zit hierachter? 

 

Op donderdagavond 2 november a.s. houdt historicus dr. Henk Michielse (foto) een lezing over de 

eeuwenoude opvattingen over dood en begraven. Zijn lezing (‘Van 'heidens' urnenveld in Hilversum 

tot Sint-Janskerkhof’) gaat in op de opvattingen over dood en begraven tussen de 7de  en 17de eeuw 

in het Gooi. 

 

Michielse, die al jarenlang actief is voor het historisch genootschap ‘Tussen Vecht en Eem’ gaat in zijn 

lezing onder andere in op de bekende begraafplaats Sint-Janskerkhof in Laren.  



 

In de lezing van Michielsen komen 

verschillende thema's aan de orde. Wat 

waren de heidense opvattingen en praktijken 

rond de dood? Waar komen de christelijke 

concepties rond dood en begraven vandaan? 

Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse 

christenen over dood en begraven? Hoe zag 

de laat-middeleeuwse katholieke 

memoriecultuur eruit? Hoe stond de 

Reformatie tegenover dood en begraven? 

Werden de katholieke gebruiken als paapse 

stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als 'omgangsoecumene'? 

De lezing bijwonen kost € 6,00. Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 12 te Bussum. 

Aanvang: 20.00 uur. 

Ga op 31 oktober a.s. mee met unieke en 

boeiende excursie naar hedendaagse 

Erfgooiers-sporen 

 

Van harte welkom! Op dinsdag 31 oktober a.s. organiseren we een unieke excursie naar 

hedendaagse sporen van de Erfgooiers. Het is dan de 'Week van de Erfgooier'. Zo bezoeken we (met 

de bus) o.a. de Aardjesberg (foto boven) bij de Westerheide, waar de Erfgooiers hun leemkuilen 

groeven. 

In het kader van het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland wordt van 28 

oktober tot 3 november 2017 de Week van de Erfgooier gehouden. De VVG steunt deze week van 

harte en presenteert daarom op 31 oktober een boeiend dagprogramma. [Bekijk het programma en 

meld u aan!] 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/Herziene%20versie%20brief%20bijeenkomst%20Erfgooiers%20100617.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/Herziene%20versie%20brief%20bijeenkomst%20Erfgooiers%20100617.pdf


 

Portret van Edwin Klomp 

Op 6 augustus jl. overleed onze 

Natuurwacht Edwin Klomp. Vorig jaar 

maakte fotograaf Chaim Mesika een 

portret van Edwin, zie de foto hiernaast. 

Enige weken voor zijn overlijden heeft 

Edwin deze foto nog ontvangen. Wilt u 

deze foto ook hebben, dan kan dat. Bestel 

de foto via dit formulier. 

   

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/pdf/20170812%20In%20memoriam%20Edwin%20Klomp.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/pdf/20170812%20In%20memoriam%20Edwin%20Klomp.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/17%20in%20080%20ArtPrints%20AanbiedingFotoEdwin.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/17%20in%20080%20ArtPrints%20AanbiedingFotoEdwin.pdf

