Geachte Bestuurders, Statenleden en raadsleden,
Recreatie Noord-Holland bestaat 10 jaar en heeft u uitgenodigd op 8 juni 2014
voor ontvangst bij Langerlust en een kijkje achter de schermen bij Open Air in
het Gaasperpark.
Wij hopen dat u die uitnodiging aangenomen hebt en in grote getale naar het
Gaasperpark komt.
Komt u vooral tijdig naar Langerlust. Het Ontvangst Comité heeft voor u een
zeer exclusieve ‘goody bag’ geproduceerd, die wij persoonlijk uitreiken aan de
eerste 58 early birds die bij Langerlust arriveren.
Het Ontvangst Comité heet u die dag van harte welkom in de EHS van Zuidoost.
Zij wil u graag een aantal bijzondere plekken laten zien, voor zover toegankelijk
op die dag, en u informeren over opmerkelijke ontwikkelingen in het Gaasperplas
gebied. Dit middels een rondleiding.
Het Ontvangst Comité nodigt u uit voor een extra rondleiding langs de Zuidoever
van de Gaasperplas. Deze vindt plaats aansluitend aan de rondleiding over het
festival terrein door RHN en Sjoerd Wynia (Open Air). U kunt dan zo weer terug
wandelen naar het metro station Gaasperplas (in ca. 30-40 minuten). Deze
rondleiding start om 14.15 uur bij Langerlust. Een route kaartje en een
beschrijving zit in de ‘goody bag’ en is als bijlage bij deze uitnodiging gevoegd.
Tijdens deze wandeling is er uitgebreid de gelegenheid om met bewoners en
parkliefhebbers van gedachten te wisselen en het evenementenbeleid voor
parken en groengebieden uit te leggen.
U kunt dan genieten van het moois dat deze omgeving te bieden heeft en om het
evenement vanuit een ander perspectief te horen en te zien.
Bovendien bieden wij u aan een woning te bezoeken in Nellestein en daar zelf de
geluidsoverlast in de woning te ervaren.
Wilt u zo vriendelijk zijn om vooraf, uiterlijk op 6 juni, te reserveren per e-mail
bij fteriet@xs4all.nl.
Op 12 juni 20.00 uur start een tweede rondleiding vanaf metrostation
Gaasperplas. Duur: ca. 60 minuten. U wordt dan rondgeleid over het
festivalterrein. De afbouw moet die dag om 22.00 uur voltooid zijn. Vaak is het
terrein al gedeeltelijk toegankelijk, terwijl nog een aantal rijplaten afgevoerd
moeten worden. Misschien horen we de nachtegalen...
Natuurlijk kunt u ook aan deze rondleidingen deelnemen als u niet op de
uitnodiging van Recreatie Noord-Holland heeft gereageerd. Meldt u aan per email bij fteriet@xs4all.nl.
U kunt uzelf hiermee van uw sportieve kant laten zien en daarmee deze ‘feestjes’
meer diepgang geven. Trek uw wandelschoenen aan voor een ‘rondje
Gaasperplas’.
Met vriendelijke groet,
Flora te Riet
het Ontvangst Comité
Bijlage: Rondleiding Gaasperplas

