
 

 
 
 
15 augustus: 
Natuurpresentatie Jan Baks: 
Bijzondere ontmoetingen 
dichtbij en ver weg in de 
natuur. Organisatie de Overkant 

 
Iedereen heeft wel eens een bijzondere 
ontmoeting in de natuur. Als je voor het 
eerst een ijsvogel ziet vliegen vergeet je 
dat nooit meer en vaak weet je nog jaren 
later waar je die ijsvogel hebt gezien. 
 
Of je staat oog in oog met een ree vroeg 
in de morgen, in de duinen of je hebt 
tijdens een vakantie voor het eerst een 
wilde beer gezien. Jan Baks 
natuurfotograaf uit Goedereede 
fotografeert al vele jaren de natuur, zowel 
op Goeree-Overflakkee als op reis in verre 
landen. Sommige gebeurtenissen maken 
een blijvende indruk en vergeet je nooit 
meer. 
 
De eerste ontmoeting met een berglandgorilla, de ontmoeting met Grizzlyberen in 
Alaska, de aanval van een orka op een jonge zeeolifant, bezoek aan een eiland dichtbij 
de Falklandeilanden, waar bijna nooit mensen komen en waar je de grootste 
albatrossenkolonie van de wereld ziet, South Georgia met zijn duizenden pinguïns.  
 
En in eigen land de mogelijkheid om de grote sterns van dichtbij te fotografen, de 
onverwachte ontmoeting met een groep lepelaars zo dichtbij, dat was bijna niet voor te 
stellen. Europese bijeneters in Afrika ontmoet en enige weken later dezelfde vogels 
12000 km dichterbij huis in Frankrijk kunnen fotograferen. Natuurlijk de Flamingo’s in 
Battenoord maar ook op de hoogvlakte van de Atacama woestijn in Chili. 



 

 
 
 
22 augustus: natuurfilm WAD 
Organisatie NLGO i.s.m. de Overkant  

 
De eerste Nederlandse natuurfilm over het 
Waddengebied, 93 min. Ruben Smit filmt 
dit unieke natuurgebied onder en boven 
water.  
 
Een duidelijk verhaal met zeehond, 
bergeend, slechtvalk en andere speciale 
soorten flora en fauna. Alles met de 
nieuwste filmtechnieken, time-lapses, 
drones, microfotografie en 
onderwatercamera’s.  
 
Het Waddengebied is het enige 
Nederlandse natuurgebied met de status 
Unesco Werelderfgoed. 

 
 
 
24 augustus: Dagje Hompelvoet met Kees de Kraker. 
Deze excursie is volgeboekt, er staan al een aantal mensen op de wachtlijst. 
 
 

 
24 augustus: De aangekondigde Vlinderexcursie Ooltgensplaat 
komt te vervallen. 
 
 



 

28 augustus: 
Fotopresentatie door  
Huib van Dam: De Kleistee 
Organisatie NLGO i.s.m. de Overkant 

 
De grootouders van Huib woonden op 
de boerderij in het natuurgebied de 
Kleistee. Als schooljongen ging hij iedere 
zaterdag naar zijn grootouders toe. 
Omdat zij niet meer zo jong waren en 
wat gezondheidsklachten hadden moest 
hij veel klusjes op de boerderij doen. 
Ook zijn vakanties bracht hij op de 
Kleijstee door, vaak kwamen er dan ook 
neefjes logeren, waarmee werd 
gevoetbald op de haaymeete en kikkers 
en salamanders gevangen in de drinkput 
voor het vee. 
Er was in die tijd geen stromend water, 
geen elektriciteit en geen gas of 
riolering. Kortom deze unieke 
presentatie geeft een kijkje in het leven 
op een duinboerderij in de vijftiger jaren. 

 
De lezing van Huib van Dam over het leven op boerderij de Kleistee en het landschap 
daarom heen wordt op 31 augustus gevolgd door een excursie: 
 
 

31 Augustus 
Excursie naar natuurgebied de Kleistee in Ouddorp o.l.v.  
Huib van Dam.  
 
Details en aanmelden via                              
https://www.nlgo.nl/aanmelden 
 
NLGO leden gratis, niet leden 5 euro. 
 

https://www.nlgo.nl/aanmelden
https://www.nlgo.nl/aanmelden

