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We hebben iets te vieren! De Steenuilenwerkgroep bestaat 10 jaar. 
Noteer de datum, zaterdag 19 november 2022 alvast in uw agenda!

Jaarlijkse contactdag Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt met
viering 10 jaar Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Deze zal door gaan op zaterdag 19 november 2022 van 9u30 uur tot 17u00.

De locatie is Onthaalcomplex, Keizersplein 21 b in Aalst (Oost-Vlaanderen).

Het programma zal bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van september.

Oproep voor nestkastcontroleurs:

Zijn al je resultaten van 2022 al ingevoerd op www.uilenrapport.be?

Inhuldiging Troostplek Ferm Sint-Lievens-Esse 20/02/2022
  
Sinds het begin van de coronacrisis is Ferm Nationaal een campagne gestart om in 
elke gemeente of dorp waar een afdeling actief is, een Troostplek te creëren.
De bestuursploeg van Ferm Sint-Lievens-Esse zette onmiddellijk de nodige stappen 
om dit mooie initiatief in uitvoering te brengen. Als plaatselijke afdeling die gedragen 
wordt door een ploeg vrijwilligers, kan je de steun van de gemeente goed gebruiken. 
Het samen zoeken naar een geschikte locatie, de nodige financiële middelen vinden,
de krachten bundelen om de deadline te halen… dit alles is niet onbelangrijk om een 
duurzame, gezellige en zinvolle Troostplek te bouwen. Aangezien de gemeente 
Herzele rond “Compassionate City” het initiatief nam om stilteplekken te creëren, was
de link snel gelegd. 

http://www.uilenrapport.be/


Er werd een ronde bank, met houten schutting gebouwd om in alle rust het verdriet te
dragen en de nodige troost te vinden.  In het voorjaar en de zomer zullen fragile 
clematisranken de schutting begroeien.  De kleine clematisbloemen en de ontelbare 
voorjaarsbloeiers zorgen voor een kleurrijk intermezzo.  Op termijn zal de 
bloemenweide onze bijen voorzien van grote hoeveelheden nectar.

Het gedicht “KNOTWILG” van Steven Van Der Heyden, een plaatselijke dichter, werd
in Cortenstaal gepresenteerd, een juweeltje, dat mag gezegd. Er werden trouwens 9 
knotwilgen aangeplant die de boodschap van het gedicht extra in de verf zullen 
zetten naarmate de sapstroom op gang komt en de wilgentenen zullen uitschieten. 
Het silhouet van de steenuil pronkt statig bovenop de stalen plaat.  Bij valavond zal 
menig voorbijganger overtuigd zijn, dat het een echt exemplaar is.  De knotwilg is 
een anker in het landschap, een karakterkop, een “kopboom” in het plaatselijk 
dialect.  De knotwilg heeft een verbindend aspect over generaties heen.  Het is nog 
steeds een geliefde nestplaats voor de steenuil.



De grootste wens van Ferm S-L-E is dat iedereen die troost, kracht en herkenning 
zoekt, dit op deze pleisterplek kan vinden. Even halt houden, op adem komen, tot 
jezelf komen, je verdriet uiten, dit kan allemaal op deze mooie plek. Ook anderen 
ontmoeten en spontaan tot een conversatie komen, of zonder woorden samen het 
verdriet dragen, met de blik op het weidse landschap. De positieve energie van deze 
warme plek voelen stromen en in je opnemen, daar de kracht uithalen om verder te 
kunnen na verlies of een gebroken hart, bij afscheid of verdriet.

Deze plek wordt  opgedragen aan alle mensen met een psychologische 
problematiek, in het bijzonder aan kwetsbare kinderen en jongeren die het noorden 
kwijt zijn en voor wie er een nijpend tekort is aan gepaste hulpverlening.  Dat is en 
blijft een zwaar werkpunt en een grote uitdaging voor onze minister van 
volksgezondheid !!!

Tekst en foto’s: Trui Mortier, voorzitster van Ferm Sint-Lievens-Esse 

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief?
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be

Wens je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur een mail naar steenuilen@natuurpunt.be

mailto:steenuilen@natuurpunt.be

