Nieuwsbrief nummer 5, augustus 2007
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is de vijfde nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM).
Wij willen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uitbrengen om onze vrijwilligers op
de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van actuele
en historische wetenswaardigheden.
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons even weten.

Actualiteiten
In de kooi hebben 2 koppels canadese ganzen gebroed. Samen hadden zij 11.jongen.Het aantal van
deze ganzen is in de wijk sterk toegenomen.

Op 20 mei heeft de WEM zich gepresenteerd op de dag van het
park.Rut en Rini informeerde de
bezoekers over de activiteiten in.de
kooi.

Een eekhoorn en ook konijnen zijn
in de kooi waargenomen.
Er is een begin gemaakt met het
vervangen van de brug over pijp 4

Uitleg door Rut.

Een week later was de WEM , Rut
en Anne Henk, aanwezig bij Maaspoort presenteert zich.

……….Nico bij de brug van pijp 4
De gemeente geeft toestemming
om een container te bestellen.Deze
zal geplaatst worden naast de rietschuur.Dan is de container bij de
Poort niet meer nodig.
…….Anne-Henk in het Winkelcentrum

In de maanden juni ,juli en augustus heeft de maandagploeg veel tijd
besteed aan het begaanbaar houden van de paden.

In augustus is de ijsvogel op dekooiplas waargenomen.

Door een klein aantal vrijwilligers is
in juni de fundering gemaakt voor
de container.Daarvoor was het nodig om 3 kub stabilisatiezand naar
binnen te kruien.Dit zand was door
BOR.bij de ingang van de kooi gestort.

Op vrijdag 24 augustus is de container afgeleverd en door een aantal vrijwilligers in elkaar gezet Zie
hieronder het resultaat.

In het weekend van 14 – 16 juli is
de kooi bezocht door enkele vandalen.Daarbij zijn vernielingen in de
rietschuur ontstaan en is er proviand meegenomen.

Op zaterdag 22 september starten
we met het winterseizoen.

Weetjes?
Werkdagen voor vrijwilligers in het seizoen 2007 – 2008
Zaterdag 22-09-2007 09.00 – 12 00 rondleidingen
Zaterdag 06-10-2007 09.00 - 12.00
Zondag 21-10-2007 10.00 - 13.00
Zaterdag 03-11-2007 09.00 - 12.00. landelijke natuurwerkdag en MADD
Zaterdag 17-11-2007 09.00.-.12.00
Zondag 09-12-2007 10.00 - 13.00 IVN landschapsbeheer
Zaterdag 22-12-2007 09.00.- 12.00
Zondag 06-01-2008 10.00.-.13.00
Zaterdag.19-01-2008 09.00.-.12.00
Zaterdag.02-02-2008 09.00 -.12.00
Zaterdag 16-02-2008..09.00.-.12.00
Zondag 02-03-2008..10.00 - 13.00
Zaterdag 15-03-2008 09.00 – 12.00 rondleidingen

Langs deze weg nodigen wij (de WEM) U uit om ons te bezoeken op de opendagen
of actief te komen helpen op de andere dagen

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort en verschijnt onregelmatig.
Redactie Rini Groeneveld .
Kopij
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail:mgroeneveld3@ncrvnet.nl
Doelstelling
De Stichting WEM is sinds het jaar 2000 bezig met het in stand houden en de restauratie van de voormalige “Empelse Kooi”. Deze kooi
is nu bekend als eendenkooi Maaspoort in het Burgemeester Van Zwietenpark. Ze is eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De werkgroep bestaat uit zeven kernleden en een aantal vrijwilligers uit Maaspoort, maar er komen ook vrijwilligers uit andere wijken en
plaatsen in de omgeving.
Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terug willen brengen.
Donaties
Donaties zijn welkom op onderstaand bankrekening nummer, t.n.v. Werkgroep Eendenkooi Maaspoort
Bestuur Werkgroep Eendenkooi Maaspoort
T. Boudewijns
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J.G. Paans
Secretaris
G.G. Schreiber
R.A.M. Stokman
Voorzitter
Bank: RABO – 14 45 36 846
Info: www.home.zonnet.nl/eendenkooi-maaspoort\
E-mail:: eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854

Indien geen belangstelling heeft omtrent informatie over het werk wat wij doen.
Laat ons dat even weten.

