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Onthulling van een bank ter nagedachtenis aan Edwin 

Klomp. 

Ter nagedachtenis aan onze recent overleden natuurwacht in hart en nieren, Edwin Klomp, is 

een bank geplaatst op het landgoed Monnikenberg. Zijn broer onthulde het schildje op de 

bank in het bijzijn van het bestuur en vrienden van de VVG en het GNR. 

 

Edwin was naast een groot en deskundig natuurliefhebber ook een supporter van de stichting 

Lost a Child. Edwin heeft samen met deze stichting een herdenkingsboom geplant, die nu is 

verplaatst naar een plekje naast de Edwin Klomp bank. 

 

Op deze wijze is in een schitterend stukje natuur met een prachtig uitzicht een heerlijke plek 

gemaakt om stil te zitten en het verdriet om veel te vroeg overleden kinderen te verwerken en 

om je nog eens te realiseren hoeveel Edwin voor de VVG heeft betekend. 

 



 

 

 

Wandel mee met onze natuurwacht Randolph Pelsink op 

20 mei naar de Hilversbeek en het Spandersbos. 

Alweer de laatste wandeling voor de zomer. Samen met Randolph Pelsink ziet u meer, krijgt 

u bijzondere uitleg over bijzondere planten en dieren die u ongetwijfeld tegenkomt en leert u 

veel over de natuur. 

Deze wandeling vindt plaats in een schitterend gevarieerd gebied met zeer oude bomen. Het 

wordt weer een gezellige wandeling, door twee prachtige rustige landgoederen met veel oude 

bomen en fraaie waterpartijen. 

Wij vertrekken om 14.00 uur in 's-Graveland bij de Parkeerplaats Oude Meentweg, net voorbij 

de beeldentuin op nr. 2. Ook te bereiken met buslijn 105 (halte Corverslaan). De wandeling 

duurt ongeveer twee uur. Deelname is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. 

 

  

VVG en AWN Naerdinckland organiseren op 26 mei een 
programma over archeologie in het Gooi. 
 

De VVG organiseert samen met AWN Naerdincklant op zaterdag 26 mei a.s. van 10.00 tot 

13.00 uur een programma over de archeologie van ’t Gooi in het Geologisch Museum Hofland 

te Laren. Het programma bestaat uit:  

 Lezing Tijdreizen, de archeologie van het Gooi; 

 rondleiding door de tentoonstelling 'Gevonden Voorwerpen'; 

 excursie op de Zuiderheide, een wandeling met uitleg over archeologie en landschap, 

naar de Zeven Bergjes, de Oude Postweg en de Kuil van Koppel. 

Naast een programma voor volwassenen is er ook een speciaal interactief jeugdprogramma. 

Zoek zelf naar voorwerpen van onze voorouders, leer vuur maken en probeer van scherven 

weer het oorspronkelijke potje te maken. 

Wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis van het Gooi en zijn vroege inwoners, 



 

schrijf dan in en neem uw (klein)kinderen mee! 

   

Zie hier voor het volledige programma van deze dag 

Aanmelden graag per mail: info@vriendenvanhetgooi.nl 

  
 

 

 
 

 

 

Natuurwachten in het zonnetje gezet. 
 

Tijdens de ledenvergadering op 12 april in de infoschuur zijn twee van onze natuurwachten 

extra in het zonnetje gezet, als dank voor hun jarenlange inzet voor de VVG. Ton Veerman is 

al 40 jaar bij de VVG betrokken en Randolph Pelsink 25 jaar! Bijzondere mijlpalen om even 

met bewondering bij stil te staan.  
 

  

 

Boeiende lezing van Wim Weijs over de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied tussen vecht en 

Gooi. 

Na de pauze van de ledenvergadering nam de heer Wim Weijs ons mee naar de ijstijden, met 

de vorming van de Utrechtse en Gooise heuvelrug. Hij vertelde ons over aardkundige lagen 

en de ontginning van woeste (veen) grond door de graven van Holland en de bisschop van 



 

Utrecht in een oostelijke uitbreiding van de Vecht. Met ook veel aandacht voor flora en fauna 

in relatie tot de waterkwaliteit. U kunt dit alles desgewenst nalezen in zijn boek: Natuur & 

Landschap van de Vechtstreek. In het komende nummer van het tijdschrift zal ook aandacht 

aan deze lezing worden besteed. 

 

 

 

  

 

In ons vorige tijdschrift en nieuwsbrief stond al het een en ander vermeld over het 

erfgoedfestival. De Vrienden van het Gooi nemen daar actief aan deel. 

Niet alleen hebben wij de uitgave van een zo genaamd “doeboek” met vele familieactiviteiten 

rondom musea en de natuur mogelijk gemaakt, ook organiseren we van de zomer zelf een 

aantal activiteiten:   

1. De foto tentoonstelling “De Gooise Zanderijen” van 21 juli tot 25 augustus in het 

Brinkhuis te Laren  (inclusief een fietstocht van 35 km langs de zanderijen); 

2. De redactie van het tijdschrift verzorgt een speciale uitgave over de Gooise Heide en 

alles wat daarbij hoort, vanaf eind juli te koop bij de boekhandel 

3. Heidewandeling op de Hoorneboegse Heide met deskundige begeleiding op zondag 5 

augustus. Startpunt is de begraafplaats (waar u die dag niet kunt parkeren)  aan de 

Kolhornseweg te Hilversum. Start om 14.00 uur. De heide staat dan volop in bloei. In een 

wandeling van ongeveer 2 uur komen we langs een aantal grafheuvels, ook zien we de 

restanten van de raatakkers en we komen we langs het landgoed de Hoorneboeg; 

4. Op zondag 18 augustus 2018 wordt een Heidewandeling van ongeveer 2 uur 

georganiseerd. Start om 10.00 uur bij de dagcamping Westerheide aan de Hilversumseweg 

te Laren, net buiten Hilversum; 

5. Op zondag 26 augustus 2018 biedt de Vrienden van het Gooi een fietstocht van 35 km 

aan. VVG leden en belangstellenden kunnen deelnemen aan een speciaal voor deze 

gelegenheid gemaakte tocht langs heidevelden genoemd in de bundel. Start 10.00 uur vanaf 

de Kerkbrink in Hilversum. Deelnemers kunnen zich daar melden. 

Kortom er is deze zomer ook veel te doen in de schitterende natuur van onze woonomgeving. 

   
 



 

 

De foto's  in deze VVG Nieuwsbrief zijn van: Willem Jan Hoeffnagel, Randolph Pelsink, Fred Willems en Dolf van Elten. 

De informatie in deze nieuwsbrief is accuraat op het moment van opstellen. Wij kunnen echter nadere ontwikkelingen niet 

uitsluiten. Wij stellen dan ook voor om bij citeren eerst kennis te nemen van de laatste stand van zaken die te vinden is op 

onze website.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


