
 

 
 
Beste leden van de NLGO 
 
Namens het bestuur wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 
2020 toe met veel mooie waarnemingen en natuurbelevingen. 
 
 

 
 
U kunt het nieuwe jaar goed beginnen met een wandeling op de Kwade Hoek: 
 
 
 
 

Excursie op de Kwade Hoek op zaterdagmorgen 11 januari. 
We gaan naar de Strandhaak en verzamelen om 09.30 uur op de 
parkeerplaats van de Kwade Hoek. 
Kleed je warm aan en trek laarzen aan. Neem een verrekijker mee. Ieder jaar zien we 
wel bijzondere vogels en zeehonden. De NLGO zorgt voor koffie en wat lekkers bij 
aanvang, maar neem zelf ook wat mee, want we zijn best een tijdje onderweg. 
Wij nodigen in het bijzonder (groot)ouders uit om hun kinderen mee te nemen. Er zal 
een speciale activiteit voor de kinderen zijn. 
In verband met de catering graag vooraf aanmelden via de website 
https://www.nlgo.nl/aanmelden . 
 
 
 
 

NLGO Presentatie " Strand en Zeeleven, de rijkdom van onze kust" 
Op woensdag 12 februari om 20.00 uur. Inloop vanaf 19:30. 
Locatie: de Overkant, Dijkstalweg 33 te Ouddorp. 
 



 

Sprekers zijn diverse medewerkers van de Stichting Strand in Zicht - Zie hun website:  
https://www.voornemaasvlakte.nl/ 
-Wat vinden we rondom de vloedlijn en met name op de Kwade Hoek? 
-Welke zeezoogdieren kunnen we aantreffen voor onze kust? 
-Hoe kunnen we de strandbezoekers voorlichting geven over alles wat er te zien en te 
beleven is? 
-Wat kunnen we zelf doen bij aantreffen van verzwakte zeezoogdieren en wat zijn de 
nieuwste inzichten omtrent opvang? 
-Hoe gaan we om met het zwerfvuil op de Kwade Hoek en wat zijn de gevolgen? 
 
Zijn strand en duinen helemaal uw ding en wilt u graag bijdragen aan de bovenstaande 
onderwerpen?  Op deze avond willen we zien of er belangstelling is om te komen tot 
een werkgroep ‘’Strand en Zee’’ binnen NLGO. 
Opgeven via de website https://www.nlgo.nl/aanmelden . 
 
  
 
 

Vlinderavond op donderdagavond 12 maart, Koetshuis van de 
Remonstrantse kerk, van Gorcumstraat 22, 3247 BE Sommelsdijk 
 
Deze avond is bedoeld voor leden, die een vlinderroute lopen en voor belangstellenden, 
die mogelijk mee willen doen. We wisselen onze ervaringen van het afgelopen jaar uit 
en blikken vooruit naar het vlinderseizoen 2020. 
 
Belangstellenden graag opgeven bij Rob Rossel door middel van een e-mail naar  
r.rossel@coloribus.nl 
 
 
 
 

Jaarvergadering : woensdag 15 april 
Aanvang 19.30 uur in het Diekhuus te Middelharnis. Inloop vanaf 
19:00 uur.  
 
Opgelet: dit jaar vergaderen we op woensdag i.v.m. beschikbaarheid van de zaal. 
Tijdens deze avond zullen leden van de werkgroepen vertellen over de activiteiten van 
het afgelopen jaar en hun plannen voor 2020.   
Vanaf 20:30 uur Algemene Ledenvergadering. Vergaderstukken zijn vanaf 31  maart te 
lezen op en te downloaden van de website. 


