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Onze 9e contactdag en viering 10-jarig bestaan op 19 november 2022 was
een succes! 81 deelnemers keerden aan het einde van de dag tevreden 
naar huis. Het bestuur vond het een geslaagde dag en smeedt nu reeds 
plannen voor volgend jaar. Noteer 18 november 2023 alvast in uw 
agenda! 

Philippe Smets 10 jaar gewestelijke coördinator 
Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Beste mensen, vrienden van de steenuil. Zonder Philippe, geen 
Steenuilenwerkgroep Vlaanderen en waren we hier vandaag niet samen. Zelf had ik 
al een poging gedaan en een ballonnetje opgelaten, die is tot bij Dries geraakt maar 
niet verder. Beiden wilden we ondersteunen maar geen trekkersrol vervullen. 
Daarvoor heb je een Brabants trekpaard nodig. Om verder te gaan met dierlijke 
omschrijvingen, het was Philippe die uiteindelijk de koe bij de horens vatte, met 
stieren had hij al wat slechte ervaringen gehad.
  
Philippe is een bescheiden mens, ik heb hem al meerdere keren horen zeggen: van 
mij moet je geen grote woorden verwachten, ik ben maar een timmerman. Van mij ga
je ze ook niet horen, ik heb ongeveer een gelijkaardige opleiding als Philippe gehad. 
Grote woorden heb ik ook niet nodig om een mooi en groot mens te bedanken voor 
zijn inzet.

We gaan even terug naar de opstart. Het moet in de zomer van 2013 geweest zijn 
kreeg ik een telefoon van Philippe . Voor mij tot dan een onbekend persoon, Dries 
had mijn gegevens doorgegeven. De steenuilenwerkgroep Vlaanderen was bijna een
feit, hij had enkel nog een afgevaardigde voor de provincie West- Vlaanderen nodig. 
Ik heb toegestemd ,en na als laatste provincie ons wagonnetje aangekoppeld te 
hebben was zijn  trein vertrokken. Ik moest al meteen depanneren (niet dat ik aan 
treinen werk). Zo werd ik gevraagd om in te vallen als eerste spreker op de 
allereerste contactdag  met als onderwerp de werking in Mandelstreke. Voor een 
groep praten dat was nieuw voor mij, een kennerspubliek nota bene. Ook de STONE
mannen uit Nederland waren er de eerste keer bij. Zij komen trouw ieder jaar ons 
verwennen met unieke beelden uit steenuilenkasten en hun omgeving , onderzoek 
resultaten dit alles op een gesmaakte manier gebracht.



Ik heb bewondering voor Philippe hoe hij het klaarspeelt om altijd de nodige 
bijdragen te vinden voor de digitale steenuilennieuwsbrief. Ieder  jaar de geschikte 
sprekers vinden voor de contactdagen en vervangers vinden voor mensen die 
afhaken zoals dit jaar in de laatste week twee mensen die afzegden. Dit moet 
ongetwijfeld de nodige stressmomenten  geven. Ik denk dat hij dit jaar de laatste 
week zeker 123 gram afgevallen is. Maar geen zorgen tegen vanavond is alles terug 
genormaliseerd.

Voor die 10 jaar inzet hebben we met de stuurgroep gezorgd voor een aandenken.

Een portret cartoon van Philippe Smets gemaakt door Filip Cardoen

De mannen van STONE (Steenuilen overleg Nederland) hadden voor taart gezorgd



De zaal zat propvol met aandachtige luisteraars

De sprekers: v.l.n.r. Eddie Schild, Ludo Momerency, Philippe Smets, Pascal 
Stroeken, Ronald van Harxen, Dries Van Nieuwenhuyse en Matthias Roggen.

Tekst: De begeleidende woorden van Ludo Momerency bij het overhandigen van het 
cartoon. Foto’s: Gerald Driessens

Nacht van de Steenuil 25 maart 2023
 
De laatste zaterdag van maart organiseert de Steenuilenwerkgroep de ‘Nacht van de
Steenuil’. Een ideaal moment om de Steenuil voor het grote publiek in de spotlights 
te plaatsen. Ook locale acties kunnen dan kenbaar en toegelicht worden en wie weet
kan je nog vrijwilligers werven die een handje willen helpen.

Organiseert jouw afdeling, kern of werkgroep ook een Nacht van de Steenuil? Voer 
ze in op de activiteitendatabank met 'Nacht van de Steenuil' als titel en voeg de tag 
Nacht van de Steenuil toe. Zo komt jouw activiteit in het overzicht.



Een geslaagde combi is een Powerpoint-intro, gevolgd door een wandeling.  

Je wil zo'n activiteit wel organiseren maar je hebt geen gids? Laat het ons weten via 
steenuilen@natuurpunt.be en we zoeken jou een steenuilgids.

Hier vind je alle campagnemateriaal 
https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil  

 
 

Oproep voor nestkastcontroleurs:

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

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

http://www.uilenrapport.be/
https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil
mailto:steenuilen@natuurpunt.be

