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 LUSTRUM 2018 - VERENIGING OUD GOUD  
 Februari 2018    

 

 
 

Heeft u zich nog niet opgegeven voor de feestelijke lustrumviering van de Vereniging Oud 
Goud op 6 april 2018………?   
Dat kan nog steeds! 
 
Inmiddels is bij een aantal activiteiten de maximale capaciteit bereikt, maar er zijn ook weer nieuwe  
mogelijkheden bij gekomen. Zo zijn er twee extra rondleidingen geregeld bij het Centraal Museum met 
als thema “de Utrechtse Schilders” en is er een stadswandeling langs de Utrechtse Hofjes bijgekomen. 
 
Neem vooral ook de gelegenheid om met hedendaagse, ambitieuze studenten in gesprek te gaan over 
hun denkbeelden en inzet voor HU-en-de-stad, Duurzaamheid, Sociale Innovatie en Leiderschap. Hoe 
doen zij dat in of naast hun studie, wat motiveert hen en vooral ook: wat hebben zij bereikt? 
 
Let bij het inschrijven op de volgende zaken: 
 

- Uiterste datum van inschrijving is 28 februari 2018 
- Uw inschrijving is pas definitief als het bedrag van € 35 per persoon is bijgeschreven op 

rekening NL92 INGB 0008 0341 35  t.n.v. Oud Goud Lustrum te Utrecht, o.v.v. uw naam en/of 
naam van introducé  
LET OP: dit is een rekeningnummer speciaal bestemd voor het lustrum!! 

- Graag op het inschrijfformulier aangeven aan welke activiteit u wilt deelnemen. Dat is handig 
voor de organisatie. Alle activiteiten hebben een maximale groepsgrootte van 15 á 20 
personen. 

- De cateraar wil graag rekening houden met eventuele dieetwensen. Wilt u deze dan ook op het 
inschrijfformulier vermelden. 

- Ook  overige wensen kunt u op het inschrijvingsformulier aangeven. 
- U komt op eigen gelegenheid naar het Spoorwegmuseum. Op de site van het 

Spoorwegmuseum (klik hier) staat duidelijk beschreven hoe u daar kunt komen: met de trein, 
auto, fiets of te voet. 

- Aan het eind van de lustrumbijeenkomst (rond 20.00 uur) kunt u met een pendelbus 
teruggebracht worden naar Station Utrecht Centraal. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u 
dat op het inschrijfformulier kenbaar maken. 

 
 
 
 
 
Graag tot ziens op 6 april 2018. 
 
De Lustrumcommissie. 

 
 

 

   

Schrijf u nu in: KLIK 

HIER  
 

https://www.spoorwegmuseum.nl/#!/praktische-info/bereikbaarheid
https://husite.nl/oudgoud/lustrum/
https://husite.nl/oudgoud/lustrum/


 
 

 

 
  

 

http://www.oudgoud.hu.nl/

