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De Bolsterbos uilenmoord 

door Kim van Korven 

Een jonge kerkuil was per ongeluk binnen ge-
sloten bij de Bolster, het clubgebouw van Jong 
Nederland Diessen. We hebben wel een ver-
moeden hoe het jonge uiltje binnen gekomen 
is, maar weten niet hoelang hij zich schuil ge-
houden heeft. Toen de kerkuil werd gevonden, 
was hij erg verzwakt. Helaas is hij, ondanks de 
goede zorgen, overleden. 
 
De Knerten, een Maxiorengroep van de vereni-
ging, hebben de uil gezien en waren erg onder 
de indruk van het diertje. Toen ze hoorden dat 
hij het niet had overleefd, vonden ze dat erg 
jammer. Gelukkig begrepen ze dat het 'de na-
tuur is' dat beestjes sterven als ze te weinig 
voedsel hebben gehad. Het idee dat ze het 
boeide, zetten ons aan het denken om 'iets' 
met dit voorval te doen.  
 
We kwamen op het idee om de uilenwerkgroep 
te benaderen voor meer informatie en om ze 
een programma voor te leggen met de vraag of 
ze hier in iets konden betekenen. 
 
Het idee was een moordspel met uilenbraakbal-
len. Martin van Mol reageerde erg enthousiast, 
helemaal toen we het plan naar hem mailden. 
Er zouden braakballen op het 'plaats delict' ko-
men als 'slachtoffers van een moord'. Als on-
derzoekers zouden de Knerten gaan onder-
zoeken in het 'onderzoekcentrum' wie de 
slachtoffers waren en wie de moordenaars. 
 
Aangezien het jonge kinderen zijn en we wel 
heel graag wilden dat ze de volle aandacht en 
hulp kregen, nodigden we op 'de dag van de 
moord' ook de moeders van de Knerten uit. 

 
Alle aandacht voor het uitpluizen van braakballen  

 
De dag van 'het onderzoek' wisten de Knerten 
en hun mama's niet wat ze te wachten stond. 
Na een korte inleiding zochten ze de braakbal-
len, kregen ze een operatiemutsje op en hand-
schoentjes aan en zaten ze ineens midden in 
een moordonderzoek.  
Martin had kaarten geregeld waarop de botjes 
die ze vonden, konden worden vergeleken met 
de plaatjes. Ook had hij uilen bij zich en micro-
scopen.  
Fanatiek werd er gezocht naar botjes en sna-
veltjes. Na een uurtje, wat voor sommigen nog 
te kort was, werd bekend gemaakt wat ieder-
een had gevonden. Onder de slachtoffers zaten 
een mol, hamster, muisjes en vogeltjes. Martin 
vertelde daarna over de verschillende daders, 
de uilen. Wie had wat op gegeten? 
  
Via deze weg willen we Martin nogmaals be-
danken voor zijn inzet en hulp! Het was een 
zeer geslaagde activiteit. 

 
 
 

  


