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STONENIEUWS
Landelijke Uilendag
Op 3 oktober organiseren we inmiddels voor de 4e keer samen met de Kerkuilwerkgroep
Nederland de Landelijke Uilendag. Net als voorgaande keren is de plaats van handeling
Schouwburg Ogterop te Meppel. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het
programma. Behalve uiteraard de Steenuil en Kerkuil komen ook de Oehoe, de Ruigpootuil,
Sneeuwuil en Dwerguil en andere uilensoorten aan bod. Het belooft voor uilenliefhebbers
andermaal een bijzonder interessante dag te worden.
Noteer dus al vast de 3e oktober in uw agenda! We zullen het volledige programma in de
loop van september op onze site plaatsen en er ook in de volgende e-mailnieuwsbrief
aandacht aan besteden. U ontvangt geen aparte uitnodiging en opgave is ook niet nodig.
Alle STONE-leden en contribuanten zijn van harte welkom!

Bijdrage 2009
Voor u ligt Athene 14. Een nieuw nummer boordevol wetenswaardigheden over de steenuil.
Uitgave van ons tijdschrift is alleen mogelijk met behulp van uw steun. Wij verzoeken u
daarom vriendelijk uw bijdrage voor 2009 á € 10 (minimaal; meer is welkom) over te maken
op postgiro 3330852 ten name van Steenuilen Overleg Nederland STONE te Raalte. Ik
verzoek u dringend bij de overschrijving duidelijk uw naam en adres te vermelden!
Heeft u uw bijdrage reeds overgemaakt dan kun u uiteraard direct gaan genieten van dit
nummer!
NB
Stone heeft van de belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
verklaring ontvangen. Dit betekent dat u uw donatie aan Stone als aftrekbare gift kunt
opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Emiel Blanke
Penningmeester

Kopij
Kopij voor Athene 15 dient voor 1 april 2010 in ons bezit te zijn. Bijdragen kunnen worden
gestuurd naar ronaldvanharxen@steenuil.nl .

Foto’s en tekeningen
We houden ons aanbevolen voor foto’s en tekeningen die gebruikt mogen worden in Athene
en op de site. Gebruik geschiedt uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf of
tekenaar.

www.steenuil.nl
Bezoek ook eens onze website: www.steenuil.nl. Onze webmaster Joep van de Laar doet er
alles aan om de inhoud actueel en verzorgd te houden. Behalve veel achtergrondinformatie
treft u er ook steeds de laatste nieuwtjes en de agenda aan, alsmede links naar andere
interessante (steen)uilensites.

Athene 14- 4

STONE-nieuws

STONE jubileum
Het is op 8 september precies 12½ jaar geleden dat
Hein Bloem, Pascal Stroeken en Ronald van Harxen
hun bezorgdheid over de situatie van de Steenuil in
Nederland vertaalden naar de oprichting van STONE. Op 8 maart 1997 werd in Arnhem de
oprichtingsbijeenkomst gehouden. In januari van 1998 verscheen de eerste Athene - toen
nog Nieuwsbrief geheten - en op 28 februari van dat jaar werd in Amersfoort de eerste
landelijke dag gehouden. In de tussentijd is er veel gebeurd. Niet alleen zijn we 13 Athenes,
8 landelijke dagen, 3 landelijke Uilendagen en in 2009 een succesvol symposium verder,
maar ook hebben we veel van onze doelen weten te realiseren. In 2001 gaven we de
Onderzoekshandleiding uit en in januari 2009 verscheen de Maatregelencatalogus. Beide
uitgaven markeren de ontwikkeling die we door gemaakt hebben. Lag het accent in de eerste
jaren vooral op onderzoek, gaandeweg is onze aandacht meer en meer ook uitgegaan naar
bescherming. In 2001 waren we nog maar net op weg en amper ingebed in vogelend
Nederland, in 2009 daarentegen hebben we een sterke samenwerking met landelijke
organisaties als Vogelbescherming Nederland, SOVON, Landschapsbeheer Nederland en
het Vogeltrekstation. Wij hechten sterk aan deze samenwerking en zijn er van overtuigd
daardoor de belangen van de Steenuil in het kleinschalige cultuurlandschap nog beter te
kunnen behartigen.

Vers van de pers: Nieuwsbrief STONE

Als bestuur van STONE zijn we uitermate verheugd met de geboorte van onze eerste
e-mailnieuwsbrief. We kunnen hiermee op een efficiënte, snelle en goedkope manier leden,
begunstigers en andere belangstellenden bereiken. We versturen de nieuwsbrief meerdere
malen per jaar, telkens als er interessant nieuws te melden valt. De inhoud zal heel divers
zijn en kan variëren van korte mededelingen tot interessante ontwikkelingen of bijzondere
onderzoeksresultaten. Kortom: zaken waar u als steenuilliefhebber in geïnteresseerd bent.
De eerste nieuwsbrief is net voor de zomervakantie naar 800 adressen verzonden,
waaronder naar alle leden waar we het e-mailadres van hebben. Mocht u de nieuwsbrief niet
ontvangen hebben dan kunt deze van onze site (www.steenuil.nl) downloaden. Als u de
volgende nieuwsbrief automatisch wilt ontvangen dan volstaat het een mailtje te sturen naar
stone@steenuil.nl met de mededeling dat u op de verzendlijst wil.
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