
  

 
 

  

in samenwerking met 
 
 

nodigt je uit op haar 4de infoavond  

Uilenpost en Project Steenuilinventarisatie 2020 

vrijdag 26 oktober 2018 in CC De Kouter in Belsele vanaf 18u45 

Uilen spreken van oudsher tot de verbeelding. We vinden ze terug op de schouder van godinnen, op geldmunten 
en in spreuken en gezegden. Maar hun beeltenis prijkt ook op heel wat postzegels. Zin om er meer over te 
vernemen en als een uil op een postzegel mee te reizen over de wereld?  
En vorig jaar startte het project Steenuil 2020. Hoe ver staat het daarmee? Hoe verliep de medewerking vanuit 
onze regio (en in heel Vlaanderen)? Wat zijn de verwachtingen voor 2019 - 2020 en hoe kan jij daaraan 
meewerken?  

Programma: 
18u45 deuren open – welkom in Cultuurlokaal De Kouter, Koutermolenstraat 8 b, 9111 Belsele 

19u00 – Uilenpost  
Koenraad Bracke is niet alleen een 
uilenliefhebber maar daarnaast een 
filatelist (postzegel-verzamelaar). Gene 
gewone, maar tot ver in het buitenland 
bekend om zijn verzameling van 
postzegels over uilen. In 2017 stond zijn 
lezing “Met filatelistische uilen de 
wereld rond” op het programma van de 
landelijke uilendag in Meppel (NL). 
Vanavond neemt hij je mee voor een wereldwijde reis door de tijd met slechts 1 rode draad: UILEN.  

19u45 – pauze en informeel contact met o.a. streekbier Steenuilke – winst uit de tap gaat naar de werking van 
Uilenwerkgroep Waasland.   

20u00 – Project steenuil 2020.    
Isabelle Binnemans is projectcoördinator van Steenuil 2020 
en brengt een stand van zaken rond de 
steenuileninventarisatie die vorig jaar werd opgestart. 
Uilenwerkgroep Waasland deed al een ferme duit in het 
zakje, maar hoe verloopt de medewerking in de rest van 
Vlaanderen? Tekenen er zich tendensen af? Hoe gaat het 
met onze steenuilenpopulatie? Hoe ziet het verdere 
verloop van het project er uit? Daarnaast zijn er korte 
getuigenissen van medewerkers die al inventariseerden en 
worden er ervaringen gedeeld rond het invoeren van de 
waarnemingen in de speciale registratiemodule.  

Einde rond 22 – 22u15 uur 

Voor wie?  
Ben je geïnteresseerd in vogels en uilen in het 
bijzonder? Ben je ook zo verliefd op ons kleinste uiltje 
en wil je meer weten over uilen op postzegels en het 
project steenuil 2020?  Kom dan naar onze infoavond.  

 

Praktisch: 
Toegang gratis. Wel graag voor 19/10/2018 een seintje als je 

komt: 
marc.aerts@uilenwerkgroepwaasland.be  0485 38 19 87 

eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be 0479 28 73 84 
 

foto’s van en met toestemming van Larissa Rand   
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