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"De steenuil" verschenen

Op 26 november heeft een nieuw boek over steenuilen het licht
gezien. Het boek is geschreven door Ronald van Harxen en Pascal
Stroeken, en verhaalt over de resultaten van 25 jaar
steenuilenonderzoek in de Achterhoek. Maar het is meer dan een
boek over steenuilen. Het gaat ook over mensen die de auteurs
tijdens hun werk hebben ontmoet die 'iets hebben' met steenuilen.
Boeren en buitenlui, enthousiaste kinderen en andere
steenuilenonderzoekers worden geportretteerd. Deze portretten en
verhalen in combinatie met de onderzoeksresultaten maken dat De
steenuil een prettig leesbaar boek is voor iedereen die meer wil
weten over deze unieke vogel.

Het rijk geïllustreerde boek is verkrijgbaar bij de KNNV Uitgeverij
en bij de betere boekhandel. 
De steenuil, door Ronald van Harxen en Pascal Stroeken. 
Met een voorwoord van Koos van Zomeren. 
Illustraties van Elwin van der Kolk en Jos Zwarts
160 p., 21 x 23 cm, 
ISBN 978 90 5011 398 4
prijs: € 22,95.

5e Landelijke Uilendag

Eens in de twee jaar organiseren de gezamenlijke
UILENwerkgroepen in Nederland een Landelijke Uilendag. 
Bezoekers van de alweer 5e aflevering van 8 oktober jl. te Meppel
werden getrakteerd op zeer interessante lezingen, o.a. over de

http://stone.createsend2.com/t/y/l/ydyudty/hruluihyt/r/


 

resultaten van onderzoek aan gezenderde Kerkuilen (terreingebruik)
en Oehoes (dispersie jonge vogels). Ronald van Harxen en Pascal
Stroeken verhaalden over hun onderzoek in de Achterhoek. En
Ingrid Sloot toonde videobeelden van 5 jaar Beleef de Lente. Ook
voor de doorgewinterde Steenuilkenner heeft dit project veel nieuws
aan het (infra-rood) licht gebracht.

Uilen 2 verschenen

Op de SOVON-dag op 26 november zag ook Uilen 2 het licht. Het
is opnieuw een bijzonder gevarieerd nummer geworden met
aandacht voor alle Nederlandse uilen. Van Steenuil tot Sneeuwuil en
van Kerkuil tot Dwerguil. Boeiende verhalen en prachtige foto’s!
Klik hier voor de inhoudsopgave.

Begunstigers van STONE en de Oehoewerkgroep Nederland
krijgen ‘Uilen’ gratis toegestuurd. Bent u geen donateur, maar wilt u
Uilen 2 toch ontvangen? Geef u dan op als abonnee (€ 7,50 per jaar)
en stuur een email aan uilen@steenuil.nl, o.v.v. ‘Abonnement
UILEN’ en uw naam- en adresgegevens. Een aanrader voor
iedereen die uilen een warm hart toedraagt.

Bijeenkomst STONE-Regiocoordinatoren +
Workshop Flora- en Faunawet

 

http://stone.createsend2.com/t/y/l/ydyudty/hruluihyt/y/
mailto:uilen@steenuil.nl?subject=Abonnement Uilen


Zaterdag 5 november 2011 vond te Culemborg de jaarlijkse
bijeenkomst van de STONE-regiocoördinatoren en het STONE-
bestuur plaats. In het ochtenddeel informeerden de aanwezige
regiocoördinatoren elkaar over het verloop van hun onderzoeks- en
beschermingsactiviteiten. 
Het middagdeel van de jaarlijkse bijeenkomst van het Stonebestuur
met de regio-coördinatoren stond geheel in het teken van de Flora-
en Faunawet. Klik hier voor een samenvatting van deze geslaagde
middag.

Bent u al STONE-begunstiger?

Veel ontvangers van deze nieuwsbrief zijn al begunstiger van
STONE. Voor € 15,- per jaar steunen zij onze activiteiten om de
Steenuilenpopulatie te beschermen. STONE is voor een groot deel
afhankelijk van deze begunstigers. We zorgen o.a. dat belangrijk
onderzoekswerk doorgaat, dat de vrijwilligers in het land hun kennis
op peil houden en geven diverse materialen uit om informatie te
verstrekken. Begunstigers ontvangen uiteraard deze nieuwsbrief,
maar zijn ook automatisch geabonneerd op het blad UILEN. Ook
begunstiger worden? Meldt u hier aan! Namens de Steenuil: hartelijk
dank.

http://stone.createsend2.com/t/y/l/ydyudty/hruluihyt/j/
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Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Als het hier gaat om een ongevraagde e-mail (SPAM), klik dan op de volgende link om de e-mail te herclasseren: It is SPAM!
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