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Landelijke steenuilendag 2018
Zaterdag 20 oktober is het zover: de Landelijke Steenuilendag 2018. U bent
vanaf 10 uur van harte welkom in De Gelderlandfabriek in Culemborg voor
een boeiend programma rondom de steenuil. Kijk op onze website voor het
volledige programma en bezoekersinformatie. In deze nieuwsbrief een
vooruitblik op het programma.

Brabantse uilen (NL/BE)
Onder de spannende titel "Uilen en experimentele projecten" vertellen Anita
van Dooren en Christien Hermsen van de Uilenwerkgroepen IVN Oisterwijk
onder meer over hun ervaringen met de overlevingskansen van uilen uit
asiels.
Aansluitend zakken we vanuit Noord-Brabant naar het zuiden af en geven
we het woord aan Philippe Smets, de voorman van de Vlaamse
zusterorganisatie van STONE. Philippe vertelt over de resultaten van zijn 25jarig onderzoek aan steenuilen in het Vlaamse Oost-Brabant.

Boerenerf, kennis en vreemdgaan
Iedereen die steenuilen beschermt weet dat mooie erven met
nestgelegenheid en voldoende voedsel aan de basis staan van
bescherming. Mark Kuiper van het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid
gaat in zijn bijdrage in op het belang van (boeren)erven voor een biodivers
platteland, waar steenuilen uiteraard niet mogen ontbreken.
Ronald van Harxen zet het publiek aan het werk met een kennisquiz. Wie
gooit hoge ogen door als het beste te scoren met zijn of haar kennis over de
broedbiologie van steenuilen? Voor deze gelegenheid mag uw mobiel aan!
Dit als inleiding op nieuwe inzichten, verkregen door Beleef de Lente van
Vogelbescherming.
In de laatste bijdrage van de dag gaan we vreemd. Maar het moet worden
gezegd: ransuilen zijn net als steenuilen ook heel boeiende nachtbrakers.
Onze zuiderbuur Lode Van de Velde uit Zomergem volgde een
ransuilenfamilie en deelt zijn bevindingen in woord en beeld.

En verder ...
... toont Pascal Stroeken in vogelvlucht enkele mooie beelden van de
Winterswijkse Beleef-de-Lente-steenuilenfamilie, die in 2018 eindelijk weer
eens een normaal verlopen broedseizoen kende.
... maken we de Steenuilenvrijwilliger 2018 bekend. Wie gaat dit keer met de
oorkonde naar huis?
... wordt de nieuwste uitgave van het tijdschrift Uilen gepresenteerd. U zult
zien, beslist de moeite waard! STONE begunstigers kunnen 'm in de pauze
afhalen en verder is Uilen 8 voor iedereen te koop.
Graag verwelkomen we u op 20 oktober!

Uilen 8
In Uilen 8 aandacht voor de bosuil, de kerkuil, de oehoe en uiteraard de
steenuil. Het wordt met 96 pagina's weer een dik nummer, voorzien van
prachtige foto's van onder andere André Eijkenaar, Han Bouwmeester en
Rein Hofman. Alleen daarvoor zou u dit nummer al moeten aanschaffen!
Mocht u eerder verschenen nummers van Uilen willen, dat kan. Van de
nummers 3, 5, 6 en 7 zijn nog exemplaren aanwezig. De nummers 1, 2 en 4
zijn helaas uitverkocht. De beschikbare nummers zijn op de landelijke dag
tegen een specicaal tarief beschikbaar waarbij geldt: hoe meer, hoe
goedkoper. Relatief gezien dan, natuurlijk.

Foto's
De foto's in deze nieuwsbrief zijn alle van de hand van André Eijkenaar,
waarvoor onze hartelijke dank!
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