
 

 
 
 

 
Historisch Goedereede 16 maart: Stadswandeling.            
Ervaren stadsgids André Kastelein neemt ons in ongeveer anderhalf uur mee 
naar vervlogen tijden in Goedereede.   
Verzamelen op Markt 13, start wandeling 10:30 uur. 
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 
 
Jaarvergadering 18 april: Presentatie: Volkerak, zoet en wild!            
Door Leo Linnaertz en Dirk van Straalen. 
Ecologen van beroep en enthousiaste vogelaars uit Ooltgensplaat. 
Het belooft een interessante lezing te worden!  
Diekhuus Middelharnis Inloop 19:00 uur, Aanvang 19:30 uur.  
Aansluitend: Algemene Ledenvergadering NLGO voor NLGO leden. 
 
Historisch Ouddorp 27 April: Fietstocht.  
o.l.v. Krijn Tanis 
Start om 09.30 uur,  koffie en iets lekkers bij de start. Verzamelen – met eigen 
fiets - op de nieuwe parkeerplaats aan de Spaanseweg. Na afloop spreken we 
met elkaar door wat we gezien hebben. Duur ongeveer 2.5 uur. 
 
Fotowedstijd 40-jarig jubileum.  
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum organiseert de vereniging een 
fotowedstrijd met het thema ”Natuurlijk Goeree-Overflakkee”. 
Zie de website ( www.nlgo.nl/fotowedstrijd) voor de spelregels en de 
inzendtermijn. 
 
NLGO 40 jaar Jubileum-dag 29 juni 2019. 
Dit jaar bestaat NLGO officieel 40 jaar en dat willen we o.a. vieren met een 
ochtendsymposium met als thema Verbindingen tussen landbouw, bevolking en 
natuur, voor een gezonde leefomgeving.  
In de middag is er een feestelijke bijeenkomst en zullen de winnaars van de 
fotowedstrijd bekend gemaakt worden. 
 
In de loop van ons jubileumjaar zullen er meer excursies worden 
georganiseerd. Hierover wordt u via de ledenbrieven en via we 
website www.nlgo.nl op de hoogte gehouden. 



 

 

 
 
 
 

Stem op NLGO bij de Rabobank Clubkas Campagne!  
Rabobank Het Haringvliet organiseert in 2019 weer de Rabobank 
Clubkas Campagne. Die actie is dé manier voor verenigingen en 
stichtingen om geld in te zamelen voor de clubkas. Ook de NLGO doet 
mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Help jij de kas van de  
NLGO aan te vullen? 
Ben jij klant bij en ook lid van Rabobank Het Haringvliet? Stem dan 
tussen 22 februari en 11 maart 2019 op de NLGO en steun 
daarmee onze kas! Elk lid mag drie stemmen uitbrengen, waarvan 
maximaal twee op dezelfde vereniging. Hoe meer leden van de bank 
op onze vereniging stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank 
dit voorjaar op onze rekening stort. Als lid van Rabobank Het 
Haringvliet krijg je rond 22 februari per post een stemcode 
toegestuurd. Hiermee kun je op onze vereniging stemmen via 
www.rabobank.nl/hhv. 
 
 
 
Foto’s excursie Kwade Hoek 19 januari (Hugo Schone) 
 
 
 
 

 


