
Estafette-tour op Tiengemeten groot succes! 

Op 9 oktober 2021 vond de excursie plaats die hoorde bij de jaarvergadering van de Ledencommissie 

Zuid-Holland. Nadat in maart al een kleine 300 leden uit Zuid-Holland de digitale vergadering 

bijwoonden, kwamen nu bijna 100 deelnemers naar het eiland om alles waarover in maart verteld 

was met eigen ogen te aanschouwen.  

Net als voor die digitale vergadering (waarover eerder is bericht) was er ook nu weer sprake van een 

grondige voorbereiding en een hechte samenwerking tussen beheereenheid en ledencommissie. 

Hoewel de Coronamaatregelen de afgelopen maanden steeds verder werden versoepeld, werd toch 

voor een veilige opzet voor de fysieke excursie gekozen, nl. in de vorm van een estafette. Leden 

konden zich op een tijdslot inschrijven. Bij aankomst bij de pont voor Tiengemeten werden de 

deelnemers door commissieleden welkom geheten, kregen ze een routekaart met 5 vertelpunten en 

de aanwijzing om de route rechts- of linksom te lopen en ten slotte een tasje met wat 

versnaperingen. Ook bij aankomst op het eiland wachtte hen een warm welkom door weer andere 

commissieleden. 

De vertellers op de route waren Ralf Joosse, Chantal van Burg, Annette den Dulk, Mathieu Ogay en 

Gerwin Geertse; allen van de beheereenheid Zuid-Hollandse eilanden. Zij vertelden ieder vanuit een 

andere invalshoek en in het bijzonder over het punt waar zij stonden. Zo kwamen onder meer 

ecologische waarden, natuurbeheer en cultuurhistorie aan de orde. Het enthousiasme van de 

vertellers en de trots op “hun” eiland Tiengemeten waren duidelijk voelbaar. Er werden diverse 

complimenten over organisatie én presentaties ontvangen van de deelnemers. Ook vond men het 

een mooie manier om kennis te maken met zowel de commissieleden als de boswachters. Overigens 

vonden ook die de (hernieuwde) kennismaking zeker een pluspunt van deze dag.  

Na afloop blikten commissieleden en medewerkers dan ook gezamenlijk terug op een zeer geslaagde 

activiteit op een zonovergoten dag. De prachtige fotoreportage van commissielid Sven Zoeteman 

getuigt daar zeker van.   

 



 

 

 


