
met de steun van  

 
 

  
Steenuilenwerkgroep, Natuurpunt 

 
 Kerkuilwerkgroep Vlaanderen,  

 afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen 

Uilenwerkgroep Waasland nodigt je uit   

“Tijd om een uiltje te vangen? Niet voor ons!” 

startavond voor nieuwe vrijwilligers 

dinsdag 29 september 2015 – Stadhuis Sint-Niklaas 

Uilen zijn prachtige vogels. Met hun scherpe zintuigen en licht vederkleed zijn ze als geen ander 
aangepast aan het nachtleven. Uilenpopulaties staan echter onder druk. Hun biotoop verdwijnt en 
geschikte nestlocaties gaan verloren. Gelukkig kunnen wij het verschil maken en ons inzetten voor het 
behoud van de soort. Wil jij hieraan meewerken? 

Programma: 

19u – ontvangst in de Ontvangstzaal, stadhuis Sint-Niklaas, 1ste 
verdieping middenbeuk 

19u15 – De steenuil en de kerkuil in Vlaanderen, Philippe 
Smets, gewestelijke coördinator Steenuilenwerkgroep 
van Natuurpunt en kernbestuurslid van de Kerkuilwerkgroep 
Vlaanderen, afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen 

20u45 – pauze met koffie, water en fruitsap aangeboden door 
stad Sint-Niklaas 

21u – Voorstelling Uilenwerkgroep Waasland en rekrutering 
van nieuwe vrijwilligers 

22u15 – einde 

Voor wie?  

Ben je geïnteresseerd in vogels en in uilen in 
het bijzonder? Zou je je samen met anderen 
willen inzetten voor de bescherming van 
uilen door de brede bevolking en de 
beleidsmakers te sensibiliseren, en door het 
plaatsen en het controleren van nestkasten?  
Kom dan naar onze startavond, en leer meer 
over uilen en hoe je hen kan helpen te 
overleven. De vrijwilligers van Uilenwerk-
groep Waasland zijn actief in alle gemeenten 
van het Waasland en zoeken medewerkers 
die hun steentje willen bijdragen.  
 

Uilen horen thuis in het wild maar er is nog veel werk aan de winkel als we het voortbestaan van de 
soort in onze streken willen verzekeren. Ook in het Waasland is het nog geen tijd om een uiltje te 
vangen! 
 

Praktisch: 
Toegang gratis. Aantal plaatsen beperkt! Inschrijven verplicht, voor 20/09, bij marc.aerts@telenet.be  

Ben je geïnteresseerd maar verhinderd, laat het ons weten. We houden je op de hoogte van onze 

activiteiten!  
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