
 

 
In de maand november staat er nu nog 1 activiteit op het programma: de 
kerkuilenavond op 5 november. U kunt zich voor deze activiteiten aanmelden via 
https://www.nlgo.nl/aanmelden . Maar ook zonder aanmelding bent u van harte 
welkom! 
 
De excursie “De energie-ambities van Goeree-Overflakkee” op 9 november is gecanceld 
omdat er onvoldoende animo bleek te bestaan. 
 
En:…  u kunt ons op 1 en 2 november met een stand vinden op de consumentenbeurs 
Vision Ouddorp. Ook daar bent u van harte welkom – entree is gratis. 

 
 
 
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.). 

 
 
 
GECANCELED: Zaterdag 9 november 10:00:  De energie-ambities 
van Goeree-Overflakkee 
 
Het is gebleken dat er weinig animo voor deze excursie bestond. Ook is een bezoek aan 
een van de locaties, het waterstofhuis, niet mogelijk op deze dag.  Daarom is deze 
excursie gecanceld.  
 
Diegenen die zich hadden aangemeld krijgen per mail een bericht dat de excursie niet 
doorgaat. 
 
 


