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Programma Landelijke Uilendag 2013

Het programma voor de Landelijke Uilendag op 12 oktober in
Meppel is bekend. U kunt het hier downloaden. Het is, zoals u
gewend bent, weer een bijzonder gevarieerd en aantrekkelijk
programma geworden. Uiteraard komt de Steenuil aan bod, ditmaal
onder de ietwat mysterieuze titel: 'Van de kast in de bak". Sim
Broekhuizen komt vertellen over de Steenmarter. Uiteraard komen
de Oehoe en Kerkuil aan bod, maar ook de Ransuil en de Bosuil
maken hun opwachting. Overigens zijn alleen al de prachtige foto's
van 'huisfotograaf' André Eijkenaar meer dan de moeite waard om
naar Meppel af te reizen. Zelfs al woon je in Maastricht, Terneuzen,
Gaanderen, Tynaarlo, Oldenzaal, Den Hoorn of Nigtevet, om maar
eens wat te noemen. André staat ditmaal maar liefst tweemaal op het
menu, ongetwijfeld tot tevredenheid van iedereen.

Crowdfunding voor marterveilige nestkast

Je hele kastenbestand vervangen een steenmarterveilige kast, da's
geen kattenpies! Steenuilvrijwilligers in den lande doen dan ook een
beroep op u. Onder het motto 'vele kleine beetjes maken ook een
hoop" zijn we samen met Vogelbescherming en Pifworld een
crowdfunding project begonnen.

Klik hier voor meer informatie. Steun hen met met een bijdrage, elk
bedrag is welkom! 

De steenmarterveilige nestkast is op basis van kasten uit Duitsland en
Huub Thoonen uit Brabant door Bert Kwakkel in nauwe
samenwerking met STONE verder ontwikkeld en in het veld
uitgeprobeerd. Behalve steenmarterveilig is de kast ook ruimer dan
gebruikelijk, goed geventileerd, en bovendien duurzaam. Als
STONE staan we dan ook voor de volle honderd procent achter
deze kast!

Dutch Bird Fair succesvol

In het weekend van 24 en 25 augustus vond in de
Oostvaardersplassen de tweede editie plaats van de goedbezochte
Dutch Bird Fair. Vanzelfsprekend was STONE ook
vertegenwoordigd met een informatiestand. Met name de uitgestalde
steenuilveilige drinkbakken en het promotype van de nieuwe anti-
steenmarternestkast trokken veel bekijks. Dat gaf een mooie
aanleiding voor vele leuke gesprekken met oude bekenden en
nieuwe geïnteresseerden. Festiviteiten zoals de birdfair blijken elke
keer weer bijzonder nuttig om de Steenuil onder de aandacht te
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brengen van het grote publiek. Volgend jaar is STONE weer van de
partij!

Soortsponsoring Vogelatlas

U heeft er ongetwijfeld over gehoord: momenteel wordt heel
Nederland uitgekamd door vele honderden vogelaars om gegevens
te verzamelen voor de nieuwe Vogelatlas. Natuurlijk zijn we heel
benieuwd welke verschillen dit oplevert in de verspreiding en de
aantallen van de Steenuil ten opzichte van de vorige atlas uit 2002.
Het spreekt voor zich dat STONE de Vogelatlas een warm hart
toedraagt. Het uitgeven van de atlas kost naast inspanning van de
vele vrijwilligers, ook veel geld. Elke financiële bijdrage is welkom.
Uiteraard is STONE soortsponsor voor de Steenuil. Maar iedereen
kan nu zijn steentje bijdragen. Raadpleeg de website van Sovon voor
meer informatie over sponsormogelijkheden of giften. Meedoen kan
al vanaf € 5,-!

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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