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Uitnodiging Steenuilendag 27 oktober
Hierbij nodigt STONE u uit voor de Landelijke Steenuilendag op
zaterdag 27 oktober a.s. te Rhenen. Toegang gratis!
We menen er in geslaagd te zijn u een leuke gevarieerde dag aan te
kunnen bieden. Met trots presenteren we een buitenlandse spreker:
Ricardo Tomé vertelt over Steenuilen in zonnig Portugal. Dichter bij
huis maar waar het ook goed toeven is voor Steenuilen, is ZeeuwsVlaanderen, waar Alex de Smet u in woord en beeld rondleidt. Na
de pauze kijken we mee over de schouder van Peter Beersma naar
enkele secties op dode Steenuilen. Verder helpen we de Steenuil op
het droge en staan aan het einde van de dag dode muizen op het
menu. Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor het volledige
programma en bezoekersinformatie.
Graag verwelkomen we u op 27 oktober. Tot dan!

Cursus Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling
De aanwezigheid van Steenuilen kan soms hoofdbrekens bezorgen
bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van woonwijken,
bedrijventerreinen of wegen. Niet één situatie is hetzelfde en toch
moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van
de Flora- en faunawet zijn steenuilenterritoria jaarrond beschermd.
Dit betekent goed onderzoek doen en vooral: goede maatregelen
treffen om de lokale steenuilenpopulatie in stand te houden.
Ecologisch adviesbureau NatuurInclusief en Sovon hebben in

samenwerking met STONE en Vogelbescherming de ééndaagse
cursus “Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling” ontwikkeld. De
cursus wordt tweemaal aangeboden, op 27 november 2012 en 11
december 2012. Locatie: kantoor Vogelbescherming in Zeist.
Kijk voor meer informatie op de website van NatuurInclusief.

UILEN 3
De voorbereiding voor Uilen 3 zijn in volle gang. Naar verwachting
verschijnt het in de loop van december. Het gaat weer een prachtig
nummer worden met uiteraard een aantal interessante artikelen over
de Steenuil, o.a. over de gestage toename in Drenthe, de nieuwe
tellingen in Zeeuws-Vlaanderen, de prooiaanvoer bij Beleef de Lente
2012, het broedseizoen 2011 en de landelijke aantalsontwikkeling
sinds het midden van de jaren ’70. Natuurlijk komen ook de Oehoe,
de Ruigpootuil en de Kerkuil aan bod, evenals een bijzondere
dwaalgast: de dwergooruil.
Wilt u verzekerd zijn van toezending, maak dan een bedrag van €
7,50 (incl. verzendkosten) over op banknummer 3330852 van
STONE o.v.v. Uilen 3. Vergeet niet uw adresgegevens te
vermelden! Meer informatie? Mail naar uilen@steenuil.nl.
Begunstigers van STONE ontvangen UILEN 3 gratis.
Bericht voor begunstigers: voor het geval u uw jaarlijkse
begunstigersbijdrage nog niet heeft voldaan, gelieve dat vóór 30
november alsnog te doen. U verzekert zich daarmee automatisch van
toezending van Uilen-3.

Mooie opbrengst Dutch Bird Fair
Vrijdag 31 augustus mochten Bert Kwakkel en STONE (in de
persoon van Ronald) het lieve sommetje van € 2.969,49 in ontvangst
nemen uit handen van Henri van Rheenen van CameraNU.nl. Het
bedrag was de opbrengst van de Dutch Bird Fair één weekend
eerder in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. De steenuil-veilige
drinkbak was één van de twee goede doelen waar een deel van de
entreegelden naar toe ging. Uiteraard zijn we bijzonder blij met de
uitverkiezing tot goed doel én het bedrag. Het bedrag wordt o.a.
besteed aan promotie van de drinkbakken. We willen graag dat
iedere steenuilvrijwilliger die kasten controleert een demonstratiesetje
tot zijn beschikking krijgt. Volgens ons de beste manier om
erfbewoners warm te maken voor de aanschaf.
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