UILENDAGEN 2013 - EEN GROOT SUCCES!!
De uilenwerkgroep van onze natuurvereniging organiseerde op 4 en 5 oktober een "Uilendag".
Na maanden van voorbereiding door de werkgroep waarin sprekers, aankleding van de zaal, brochures,
bladen, uitnodigingen en van alles en nog wat geregeld moesten worden, was het dan zover.
Als locatie hadden we de aula van het Cambreurcollege tot onze beschikking. Vrijdagmiddag werd begonnen met de aankleding van de aula, dat dit bij Peter Verschure in goede handen was mocht duidelijk zijn.
Hij had voor de nodige attributen gezorgd. Van zowel Brabants Landschap als van het Natuurmuseum
hadden we ook educatief materiaal verkregen waaronder uilenkasten en opgezette vogels in beschermende kasten. De nodige lectuur beschikbaar gesteld door zowel Brabants Landschap als Vogelbescherming
Nederland lag uitgestald.
Op vrijdagavond waren de uilenkast-gastgevers, de omringende uilenwerkgroepen, landelijke natuurinstanties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en mensen van gemeente en
ondersteunende dienstverleningen uitgenodigd.
Na eerst ontvangen te zijn met een kop koffie of thee met een snee cake werden de aanwezigen, ongeveer
95 personen, welkom geheten door de voorzitter van Ken en Geniet, Christ Grootzwagers. Na zijn welkomstwoord gaf hij de microfoon over aan Thieu Verharen, de coördinator van de Uilenwerkgroep. Thieu
legde het programma van de avond uit, de aanwezigen werden in drie groepen verdeeld en konden om
beurten de workshops welke door de werkgroepleden gemaakt waren bezoeken. Zo had Kees Steenvoorden een workshop gemaakt " Uilen bij Ken en Geniet" waarin hij liet zien wat de werkgroep doet met de
gegevens die zij verzamelen en wat de vervolgmogelijkheden waren. Thieu Verharen had een workshop
gemaakt genaamd "Uilen wat maakt hen bijzonder" waarin hij de evolutie, klauwen, veren, gehoor en skelet
van de uilen behandelde, gevolgd door een leuk filmpje over het draaien van de uilenkop.
In de aula hadden de overige leden van de uilenwerkgroep een presentatie over "Uilen in de praktijk",
waarin uilenkasten en aanverwante zaken behandeld werden. Nadat deze drie workshops gevolgd waren
werd het tijd voor de pauze waarin de aanwezigen iets fris konden gebruiken.

Na de pauze was er een lezing door Anita van Dooren, coördinator Steenuilenwerkgroep Oisterwijk, die
sprak over de biotoop en bescherming van de steenuil.
De volgende spreker was ons eigen lid van de uilenwerkgroep, Peter Verschure. Peter sprak over het wel
en wee van de kerkuil, wat hij muzikaal afsloot met het kerkuil's-levenslied.
Na afloop konden de aanwezigen nog iets te drinken gebruiken.
Een foto/videoverslag is te zien op; http://www.youtube.com/watch?v=xTKM6VPLkvc

Voor zaterdag waren de leden van Ken en Geniet en overige belangstellende uitgenodigd. Totaal waren er
zo'n 105 belangstellenden. Omdat de oud voorzitter van Ken en Geniet, Hans Peeters, was uitgenodigd als
spreker waren veel mensen van het eerste uur van de uilenwerkgroep aanwezig. Velen zagen elkaar na
lange tijd weer eens, zodat het begin meer leek op een reünie. Hetzelfde programma voor de pauze van de
vrijdag was er ook voor de zaterdag.
Na de pauze was er de lezing "Uilengebroed" van Hans Peeters waarin hij nog eens memoreerde hoe de
uilenwerkgroep is ontstaan en hoe zij vroeger werkten. Peter Verschure had ook vandaag zijn Kerkuilenlezing welke hij muzikaal afsloot met zijn Kerkuil's-levenslied.

Een foto/video-verslag is te zien op;
http://www.youtube.com/watch?v=wfzMEKX8iV0
Vooraf aan deze "Uilendagen" hadden de makers van de workshops hun lezing nog gehouden tijdens een
try-out voor een 65-tal leerlingen van de Cambreurcollege.
Onze dank gaat uit naar het Cambreurcollege, Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland voor
hun steun en medewerking.
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