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Nieuw bestuurslid Geco Visscher
Nadat ik in Echt-Susteren (Midden-Limburg) een aantal jaren als
leerling mee heb mogen lopen met een ervaren “uilenman”, ben ik me
sinds 2007 steeds intensiever bezig gaan houden met de bescherming
van steenuilen. Vanaf die tijd zijn de reguliere controles omgezet naar
broedbiologisch onderzoek. Daarnaast verzorg ik zo nu en dan een
workshop of lezing over steenuilen.
Het op deze manier beschermen van steenuilen vormt voor mij een
welkome afleiding van mijn dagelijkse werkzaamheden.
De kans die ik nu kreeg om vanuit het bestuur van STONE een extra
bijdrage te leveren, heb ik met beide handen aangegrepen.Naast de
algemene bestuurstaken, zal ik me bezig gaan houden met de digitale
communicatie (onderhoud website / e-mailnieuwsbrieven etc.).
Dit uiteraard ten dienste van datgene dat ons allemaal bindt;
bescherming van onze steenuilen!

Workshop niet-uitgekomen eieren
Afgelopen weekend zijn ruim 30 vrijwilligers van STONE, die met
een ontheffing van de Dienst Regelingen niet-uitgekomen eieren van
de Steenuil hebben verzameld, aan de slag gegaan om onder leiding
van Arnold van den Burg deze eieren te onderzoeken.
We hopen op deze manier te weten te komen waarom eieren niet
zijn uitgekomen en of er milieufactoren een rol spelen of dat er

regionale verschillen zijn. Een korte impressie van de workshop zal
op de website geplaatst worden. Het is niet mogelijk om in geuren en
kleuren een verslag te geven. Gelukkig maar, want aan sommige
eieren bleek een luchtje te zitten.

Vlaanderen
Onlangs is de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt opgericht, onze
Vlaamse zusterorganisatie. Ook bij de zuiderburen zijn vele
vrijwilligers, vaak al jarenlang, actief met steenuilenbescherming en –
onderzoek. Ze hebben nu hebben hun krachten gebundeld onder
aanvoering van Philippe Smets.
Op 23 november vond in Mechelen de eerste contactdag plaats. Een
gezellige, goed bezochte dag met inspirerende bijdragen van onze
Vlaamse vrienden. STONE was ook uitgenodigd en heeft in twee
bijdragen verteld over bescherming en onderzoek in Nederland.
STONE ziet uit naar een vruchtbare samenwerking met de Vlaamse
Steenuilenwerkgroep!

Uilen 4
Binnenkort verschijnt het vierde nummer van Uilen

Hierin komt u onder andere de volgende artikelen tegen:
- Voedsel van de Kerkuil in Achterhoek en Liemers
- Steenuilen in Twente
- De invloed van het wegverkeer op de kerkuilenpopulatie in
Friesland
- Het voedsel van de Nederlandse en Duitse webcamoehoes
- Geslachtsverdeling bij nestjongen van de Steenuil
- Winterroesten van de Ransuil in Friesland
- Parasieten bij Kerkuilen
Wilt u ook verzekerd zijn van dit nummer, dan dient u tijdig uw
abonnement of uw begunstigersbijdrage te betalen. Om de prijs hoeft
u het niet te laten.

Abonnement Uilen
Heeft u vorig jaar Uilen 3 ontvangen maar nog niet betaald voor
Uilen 4: maak euro 8,00 zo snel mogelijk over naar rekening
3330852 ten name van STONE, Culemborg onder vermelding van
Uilen 4. Voor België bedragen de kosten euro 14,00 (ivm. de
hogere portokosten).
Bent u nog geen abonnee stuur dan een mail met uw naam en adres
naar uilen@steenuil.nl en maak euro 8,00 over naar rekening
3330852 ten name van STONE, Culemborg onder vermelding van
Uilen 4. U kunt ook STONE machtigen om abonnementsgeld
jaarlijks af te laten schrijven, zodat u altijd verzekerd bent van Uilen.

Begunstiger STONE
Begunstigers van STONE ontvangen Uilen 4 gratis. Zorg dat u voor
2013 betaald heeft, zodat u zeker Uilen 4 zult ontvangen. U kunt uw
bijdrage van minimaal € 15,- overmaken naar rekening 3330852 ten
name van STONE, Culemborg onder vermelding van ‘bijdrage
2013’.
Voor België en andere landen bedraagt de bijdrage € 20,00. U kunt
ook STONE machtigen, zodat u nooit vergeet te betalen. Vraag een
machtigingsformulier aan bij stone@steenuil.nl.
Bent u nog geen begunstiger, maar u draagt de Steenuil wel een goed
hart toe en u wilt ook het onderzoek aan en de bescherming van de
Steenuil steunen, dan kunt ook u begunstiger worden. Stuur een
mailtje naar stone@steenuil.nl
Uilen 4 is weer de moeite waard! In de loop van januari 2014 kan hij
weer in de bus vallen!

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen

