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Maandagavond 5 november jl. was het eindelijk zo 
ver; de officiële presentatie en de uitreiking van het 
eerste exemplaar aan onze burgemeester Ada 
Grootenboer-Dubbelman van het boekje “50 
dingen die je gedaan moet hebben voor je 
twaalfde”. En ik moet eerlijk zeggen, ik was best 
een beetje zenuwachtig. Na samen met Petra 
Wevers van KrachtigBuiten en Piet van Loon van 
Staatsbosbeheer alles te hebben klaar gezet en 
dubbel gecheckt, kwamen al snel de eerste gasten 
in het Informatiecentrum Grevelingen binnen. De 
avond kon beginnen …… 
 

Het boekje is door KrachtigBuiten ontwikkeld in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het 
zogenaamde 50-dingenboekje is een vast concept van Stichting Buitenmakelaar waarvan er al 
meerdere zijn ontwikkeld, zoals voor Moerdijk en Etten-Leur (zie www.50-dingen.nl). Door een 
zorgvuldige selectie uit de database van bestaande opdrachten en door een aantal daarvan speciaal 
voor Goeree-Overflakkee te ontwerpen, wordt het boekje streekeigen gemaakt. Opdrachten zoals 
zeehonden en flamingo’s spotten, langs een havenkanaal wandelen, strand jutten of de 
Haringvlietsluizen bestuderen. En ook de opdrachten, die uit de landelijke database zijn gehaald, zijn 
vertaald naar Goeree-Overflakkee door gebiedseigen informatie toe te voegen.  
 
 

 
We willen het boekje nog niet loslaten 😉 

 

IVN Goeree-Overflakkee heeft meegeholpen 
om het boekje te ontwikkelen. In nauwe 
samenwerking met Petra is sponsoring 
geregeld, zijn vele gesprekken gevoerd, 
informatie verzameld, meegedacht over de 
invulling van de  opdrachten en alle 
informatie gecontroleerd, gecontroleerd en 
nog eens gecontroleerd.  
Na de presentatie over het ontstaan van het 
boekje reikte een trotse Petra en  Anne 
Marijke de eerste twee exemplaren uit aan 
de burgemeester. Een voor de gemeente zelf 
en de ander om uit te delen op de scholen.  

Want dat is de bedoeling. In de periode van 15 t/m 21 november worden de boekjes uitgedeeld aan 
alle leerlingen van groep 3 van de basisscholen op Goeree-Overflakkee. Het boekje met bijbehorende 
kaart is een middel om lekker naar buiten te gaan. Alleen, met je familie, vriendjes of vriendinnetjes of 
met de school. Door middel van de opdrachten je eigen leefomgeving te ontdekken. Onze mascotte 
Aagje de krab neemt je graag mee.  

 



 
Ik kijk terug op een bijzondere en geslaagde avond. Met dank aan alle organisaties die het boekje mede 
mogelijk hebben gemaakt. Hun logo’s en/of namen zijn allemaal in het boekje opgenomen. Reden 
genoeg om gezamenlijk het glas te heffen. 
    

   
Proost met een glaasje Nashi-perensap uit Sommelsdijk  Een mooi gezelschap. 
 
 

   
De kaart behorende bij het boekje.    Doe mee en verlos de zee met de opdracht strandjutten. 

 

   
Ruimte om zelf een nieuwe kleur tulp te verzinnen.  Een lekkere wilde wandeling maken. 


