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leskisten over uilen
Dank zij de steun van de stad Sint-Niklaas, met name schepen Wout De Meester en natuurambtenaar
Jan Verheyden, stelde Uilenwerkgroep Waasland leskisten samen over uilen. Deze zeer waardevolle
leskisten konden enkel worden gerealiseerd via de financiële duw in de rug van de stad Sint-Niklaas
en sluiten aan bij de verkiezing van de kerkuil als dier van het jaar 2015.
Wie meer wil weten over uilen, de mysterieuze jagers van de nacht, moet zeker deze leskisten van
naderbij bekijken of beter nog uitpluizen zoals men ook met uilenbraakballen doet. De leskisten zijn
vooral bedoeld voor leerlingen van de lagere school, het lager middelbaar of voor andere
geïnteresseerde (natuur)groepen.
In de grootste leskist zitten heel wat boeken over uilen, enkele DVD’s, prachtige zoekkaarten, een
boeiend gezelschapsspel en een map met tal van lessuggesties en verwerkingsbladen. Op een USBstick staan enkele prachtig uitgewerkte powerpoint-voorstellingen over onze inlandse uilen.
In de tweede leskist zit al het nodige om uilenbraakballen te onderzoeken. Dit uitpluiswerk leent zich
vooral voor leerlingen van het zesde en het lager middelbaar.
In de derde leskist zitten drie schaalmodellen van uilennestkasten.
De leskisten kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden bij de contactpersonen van de
uilenwerkgroep. Bij hen krijgt men ook het reglement en de huurvoorwaarden.
Danny De Rauw Hemelsbreedte 22 9112 Sinaai
03/ 772.59.51 danny.de.rauw@telenet.be
Marc Smet
Olmenstraat 17
9100 Sint-Niklaas 03/ 778.16.18 marcsmet60@hotmail.com
Wie de uilen echt aan het werk wil zien en horen, gaat best eens mee op tocht met de uilenwerkgroep.
Jaarlijks organiseren ze een avondlijke wandeling in de streek. Want zowel de kerkuil, de bosuil als de
steenuil leven in het Waasland. In mei kun je hen volgen bij een fietsringtocht; dan worden jonge
uiltjes geringd door een ervaren vogelringer.
Dankzij de leskisten en de werking van de uilenwerkgroep probeert men kennis en bescherming van
uilen in onze streek te bevorderen.
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