
 

 
In de maanden oktober en november staan nog drie activiteiten op het programma. U 
kunt zich voor deze activiteiten aanmelden via https://www.nlgo.nl/aanmelden  
 
Daarnaast is er morgen de Euro Birdwatch. Kom eens langs op telpost Brouwersdam! 

 
 

Zaterdag 5 oktober: beleef de Vogeltrek in Ouddorp met de Euro 
Birdwatch vanaf 08:00 uur. 
 
Op zaterdag 5 oktober (morgen dus)  neemt vogelwerkgroep NLGO (Natuur en 
Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee) samen met Vogelbescherming Nederland 
deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch. In 40 landen in heel Europa 
worden op deze dag trekvogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 
telposten. Leden van de vogelwerkgroep staat vanaf 08:00 bij de telpost Brouwersdam 
te Ouddorp. 
Vogelbescherming Nederland maakt op zaterdagavond de top 10 van meest getelde 
trekvogels bekend. Vorig jaar werden in Nederland tijdens de Euro BirdWatch maar 
liefst 1.373.866 vogels geteld, 207 soorten in totaal. Vink, spreeuw en graspieper 
vormden de top 3 van meest getelde vogels.  
 
https://www.nlgo.nl/post/beleef-de-vogeltrek-in-ouddorp-met-de-euro-birdwatch-kom-
kijken-op-zaterdag-5-oktober-vanaf-08-00-u 

 
 
 
26 oktober 20:00:  Wegwijs in het Universum 
Een avond over het universum in het kader van de Nacht van de 
Nacht.  
 
De NLGO wil in het kader van het 40-jarig jubileum een bijdrage leveren om dit aspect 
van de natuur, het heelal, wat in het zonnetje te zetten. Dit in overdrachtelijke zin, 
omdat te veel zonneschijn ons zicht van en ons inzicht in het universum belemmert. 
Samen met twee amateur-sterrenkundigen, Pieter Jelier en Edwin van Balen, willen we 
onze leden en andere belangstellenden een beetje wegwijs maken in het universum. Te 
denken valt aan exo-planeten, die rondom andere zonnen ontdekt worden. Het laatst 



 

ontdekte fenomeen is de fotografische weergave van een zwart gat. We beginnen met 
een lezing van ongeveer een uur en gaan daarna, afhankelijk van het weer, naar buiten 
om door een echte sterrenkijker te kijken. Bij bewolkt weer kijken we helaas alleen maar 
naar de kijker, en is er een alternatief in de vorm van een tweede lezing. 
 
De Bongerd, Molendijk 65 in Herkingen 
Aanvang 20.00 uur.  
De toegang is gratis voor leden van de NLGO, en evenzo voor niet-leden.  

 
 
 
Dinsdag 5 november 20:00:  Kerkuilenwerkgroep, meer dan 25 
jaar actief! 
 

De kerkuil hoort helemaal bij het cultuurlandschap van ons eiland. 
40 jaar lang al bestudeert en beschermt de kerkuilenwerkgroep 
van NLGO deze iconische soort. 
 
Op 5 november 2019 houdt de kerkuilenwerkgroep van de NLGO een presentatie voor 
de leden van de NLGO en belangstellenden. 
De presentatie is eind november 2018 al een keer gegeven voor alle kasteigenaren naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan van de kerkuilenwerkgroep. De respons hierop was 
zo positief dat het bestuur van de NLGO gevraagd heeft deze presentatie nogmaals te 
geven. Dit als onderdeel van het jubileumprogramma van de NLGO. Hieraan wil de 
kerkuilenwerkgroep uiteraard zijn medewerking verlenen.  
 
De rode draad zal zijn: “Wat hebben we op Goeree-Overflakkee gedaan om de Kerkuil 
van de rode lijst af te krijgen?”  .   Aan de orde komen: 

-het opstarten van speciale werkgroepen voor de Kerkuil 
-de start van de groep op Goeree-Overflakkee 
-gegevens verzamelen 
-kasten maken 
-plaatsen vinden en kasten ophangen 
-resultaten door de jaren heen (van 1992 tot 2019) 
-bijzondere belevenissen 
-verantwoording afleggen 



 

Het gehele verhaal van ervaringen zal worden ondersteund door foto ’s en grafieken van 
vooral onze eilandelijke gegevens. 
Naast de bovengenoemde punten zal zeker de bijdrage aan “wetenschappelijk” 
onderzoek door de werkgroep nader belicht worden. Onderzoek naar de kerkuil en 
onderzoek naar zijn voedsel. Bij het onderzoek van de kerkuil zal wat uitgebreider 
worden stil gestaan bij het nut van het ringen, terwijl bij het onderzoek naar de muizen 
het voornamelijk gaat over het nut van het pluizen van braakballen. 
Maar ook de provinciale contacten en de landelijke coördinatie van het 
kerkuilenbeschermingswerk zal aan de orde komen. 
Het verhaal en de te presenteren foto’s zijn zo samengesteld dat de privacy van de 
kasteigenaren volledig wordt gerespecteerd. 
 
De presentatie wordt gegeven in “het Diekhuus” te Middelharnis. 
Aanvang 20.00 uur tot plus minus 22.00 uur. Ontvangst met koffie. 
En de toegang is gratis voor leden van de NLGO, ook niet leden zijn van harte welkom 
(maar betalen €5 pp.). 

 
 
 
Zaterdag 9 november 10:00:  De energie-ambities van Goeree-
Overflakkee 
 
We maken een korte rondrit per eigen vervoer langs een aantal duurzame energie- 
installaties  op Flakkee, zoals het waterstofhuis in Stad aan t Haringvliet, het Zonnepark 
in Ooltgensplaat en Windpark Piet de Wit. Aansluitend in Paviljoen Sluishaven koffie en 
een presentatie plus discussie over de energie- en duurzaamheidsambities op het 
eiland. 
 
Nadere details over startplaats en programma volgen binnenkort op de website. 
Aanmelden kan al op de site: https://www.nlgo.nl/aanmelden     
 
 


