VVG Nieuws, augustus 2018
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG)
Postbus 1080
1270 BB Huizen

Voor u: een overzicht van onze najaars- en
winteractiviteiten

Varen en fietsen naar de Eempolder
Op zondag 2 september a.s. kunt u o.l.v. een gids (de Gooise
Natuurwacht) van de vereniging Vrienden van het Gooi meevaren met de
Eemlijn via Gooimeer, Eemmeer en de Eem naar Baarn. Daar gaan we van
boord.
Vanuit Baarn kan een ieder de makkelijkste weg naar huis fietsen , of een mooi
stuk met ons mee fietsen door de Eempolder naar Huizen via het handbediende
pontje.
Deelname is gratis, (m.u.v. de boottocht, die kost € 7 per persoon, voor 65+

een euro minder). Aanmelden is niet nodig.
Verzamelen om 13.45 uur. Vertrektijd: 14.00 uur. Duur: ongeveer 3 uur.
Vertrekpunt: Kop van de Huizer Haven, hoek Bestevaer/havenstraat, Huizen
(zie de foto).

Kijk voor meer informatie op onze website

Wandel met ons mee in het najaar van 2018
Kijk hier voor een overzicht en zet de data vast in uw agenda

en hier voor de volledige wandelpagina

Bezoek de VVG-kraam tijdens de INmarkt in
Laren
Op zondag 9 september van 14.00 tot 16.00 uur vindt de
jaarlijkse INmarkt plaats in Laren, een weekend vol
dorpscultuur.
Dit weekend is de start van het culturele, recreatieve en sportieve
seizoen. Ieder jaar staan de Larense dorpscultuur, het
verenigingsleven en het vrijwilligerswerk centraal. Ook voor
kinderen is er een aantrekkelijk programma.
De VVG is ook daar aanwezig, met een kraam in de tuin van het
Brinkhuis. Kom langs, maar kennis met onze natuurwachten en
bekijk wat wij allemaal te bieden hebben.

Zie voor meer info over de INmarkt onze website

Hier kunt u zich afmelden voor de VVG Nieuwsbrief
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