
 
 
Algemene ledenvergadering 18 april , inloop 19:00, start 19:30. 
 
Alweer over een week,  op donderdag a.s. , houden we onze ledenvergadering in het 
Diekhuus in Middelharnis. Voor de pauze voorafgaand aan de ledenvergadering is er een 
presentatie door Leo Linnartz en Dirk van Straalen, ecologen van beroep en 
enthousiaste vogelaars uit Ooltgensplaat. 
 
 

Volkerak, zoet en wild! 
Aan de hand van prachtige beelden nemen de sprekers  u 
mee in de huidige ontwikkeling en geven een inspirerende 
doorkijk van hoe een zoete toekomst van het Volkerak er 
uit zou kunnen zien, een spectaculair landschap dat de 
Delta waardig is. Maak kennis met de unieke natuur van 
het Krammer-Volkerak zoals u het nog nooit gezien hebt. 

 
 

Na de pauze, zo rond 20:30 is de start van de ledenvergadering. 
 
Bij het ter perse gaan van de Sterna met de uitnodiging voor de vergadering was er nog 
één punt van de agenda niet uitgekristalliseerd, en dat was het voorstel van het bestuur 
voor een nieuw bestuurslid in de vacature door het vertrek van Jaap de Bonte. Jaap 
heeft te kennen gegeven dat een dringend beroep op hem gedaan is vanuit een andere 
maatschappelijke organisatie. Jaap wil daar gehoor aan geven. 
 
Wij zijn erg blij u nu namens het bestuur een voordracht te kunnen doen voor een 
nieuw bestuurslid, te weten Geert Faase. Geert is afkomstig uit het onderwijs, is (bijna) 
IVN -gids en is al jaren en jaren wekelijks meerdere malen te vinden in de Kwade Hoek. 
Geert is woonachtig in Hellevoetsluis, maar is goed ingevoerd in de politiek en bij 
natuurorganisaties op G-O. Planologie heeft zijn bijzondere belangstelling. 
 
De vergaderstukken zijn te bekijken en te downloaden op www.nlgo.nl/alv 
 
 
 

https://www.nlgo.nl/alv


 

 
Jubileumjaar 
Er staan dit jaar meer dan 20 excursies en presentaties op onze agenda, die u heeft 
kunnen vinden bij de Sterna. Kijk ook op www.nlgo.nl/agenda voor de laatste details.  
 
De eerstvolgende excursie is :  

27 April: Historisch Ouddorp, fietstocht.  
Door Krijn Tanis 
Maak een gezonde start op Koningsdag met deze informatieve fietstocht! Start om 09.30 
uur,  er is koffie en iets lekkers bij de start. Verzamelen – met eigen fiets - op de nieuwe 
parkeerplaats aan de Spaanseweg. Na afloop spreken we met elkaar door wat we gezien 
hebben. Duur ongeveer 2.5 uur.  

 
Fotowedstijd 40 jarig jubileum 
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum organiseert de vereniging een fotowedstrijd met het 
thema: Natuurlijk Goeree-Overflakkee. Natuurlijk kan geïnterpreteerd worden als natuur 
maar ook als vanzelfsprekend. De sluitingsdatum is zondag 19 mei 2019. Voor de spelregels 
zie www/nlgo.nl/fotowedstrijd . 
 

 
 
 

Bericht van overlijden van Lien de Wit. 

Een paar dagen geleden kregen we het droeve bericht van het overlijden van Lien de 
Wit. Lien was lid van het eerste uur en gewaardeerde vraagbaak voor NLGO, waar het 
ging om de veranderingen in het landschap én de vegetatie. Ze vertrok daarvoor veel 
op haar fiets de polder in. Ze was lid, en soms trekker, van de plantenwerkgroep. Haar 
man Piet is bekend van het Windpark Piet de Wit. Beiden, als akkerbouwechtpaar, 
waren ze zeer begaan met natuur en milieu. Lien de Wit is jaren lang coördinator van 
de plantenwerkgroep geweest.  
Altijd belangstellend, was ze tot enkele jaren terug op de ledenvergadering altijd 
aanwezig. 
 

http://www.nlgo.nl/agenda


 

 


