
Het uitgebreide dagprogramma

In 1 dag kennismaken met het meest duurzame eiland van Nederland? 
En u laten verrassen door de diversiteit? Dat kan op zaterdag 16 mei 
2020. 

Deelname aan het event
Voor deelname aan DisCon wordt gewerkt met een gedifferentieerd 
tarief. Deze geldt als volgt:
(Past)Rotarians en partners   50 euro
Rotaract leden (18-30 jaar) en partners 25 euro
Interact leden     7,50 euro

Programma
09.00 – 10.00 uur Inloop
10.00 – 12.00 uur Start ochtendprogramma
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.00 uur Excursies
16.00 – 17.00 uur Afsluiting van de dag met aansluitende borrel

Aanmelden
Wilt u zich inschrijven voor Discon Goeree-Overflakkee? Meld u aan via 
www.discondistrict1610.nl. Let op, er zijn slechts een beperkt aantal 
plekken voor de excursies. 

Locatie
Adres:  Recreatiecentrum De Staver
  Olympiaweg 32
  3245 DL Sommelsdijk

Meer weten?
Email:  info@discondistrict1610.nl
Website: www.discondistrict1610.nl Goeree-Overflakkee, hét duurzame eiland



Goeree-Overflakkee verrast!

Zaterdag 16 mei 2020 organiseert Rotary Goeree-Overflakkee de DisCon 
van district 1610.  Tijdens deze dag krijgt u de kans om niet alleen kennis te 
maken met elkaar, maar ook met het eiland. Laat u inspireren door diverse 
sprekers, verrassende excursies en andere activiteiten. Uiteraard wordt de 
dag afgesloten onder het genot van een hapje en drankje.

Welkom!
Clubvoorzitter Paul Jan Voogd zal samen met dagvoorzitter Marlies Mulder 
deze dag inleiden. Vervolgens is het woord aan wethouder 
Tea Both-Verhoeven. In haar functie beheert zij onder andere de 
portefeuilles duurzaamheid en energiebeleid. Zij begrijpt als geen ander 
hoe belangrijk de rol van duurzaamheid kan zijn op Goeree-Overflakkee.  

Waterstof: brandstof van de toekomst?
Met voldoende waterstof op aarde zouden al onze energieproblemen als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar is dat wel zo haalbaar? Albert van der 
Molen, expert asset management bij Stedin , neemt ons mee in de wereld 
van waterstof en laat zien wat de toekomst is van deze nieuwe brandstof. 

Uitreiking van regio awards
Gouveneur van district 1610 Jan Verhage maakt de winnaars bekend van de 
regio awards. 

Kies één van onze excursies
1. Een hybridepark in het polderlandschap van 

Middelharnis met ruim 150.000 zonnepanelen, 6
windturbines en 6 MW opslag.

2. Familie Ras uit Den Bommel kent sinds kort een 
eigen biogasinstallatie. Een voorloper op het gebied
van groen gas. Van mest naar groenaardgas, een 
interessant proces!

3. In het Slijkgat wordt de grootste zeewierboerderij
van Europa aangelegd. In Stellendam wordt het 
zeewier verwerkt. Is zeewier het antwoord op een
duurzamere wereld?

4. Het Innovathuis in Stad a/h Haringvliet is een huis van
de toekomst. Waterstof en zonne-energie zijn de 
energiebronnen. Verder is het huis verrijkt met veel 
domotica en technologische snufjes.

5. Innovatie in maritieme techniek vindt u op de 
scheepswerf van Maaskant Damen Shipyards in 
Stellendam. Hier worden duurzame schepen voor de 
visserij ontworpen en gebouwd.

6. Bij Eibaar in Den Bommel lopen duizenden vrije uitloop
kippen. Rond de stal ligt 10 ha. uitloopweide met 
wilgen. De kippen krijgen geen antibiotica en enkel 
genetisch ongemanipuleerd voer.

Gaat u mee op ontdekkingstocht 
over het eiland? 3
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Aanmelden voor een 
excursie? 
Geef uw voorkeur door 
vóór 1 mei.
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