Nieuwsbrief nummer 6, december 2007
Werkgroep eendenkooi Maaspoort

Dit is de zesde 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.
Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het even weten.

Actualiteiten
▪

houden. Het was erg mooi weer en
onze gast Arie de Graaf wilde deze
dag bij ons te gast zijn. Arie bracht
een kooikerhondje mee en demonstreerde het vlechten van broedkorven.Ongeveer 80 personen hebben we
vandaag mogen laten genieten van
een pareltje in Maaspoort.

Op 5 september hebben 15 personen van RWS de handen uit de
mouwen gestoken in de eendenkooi.

RWS aan de slag

▪

Zaterdag 14 september hebben we
voor het eerst een kinderfeestje in de
kooi gevierd en dat was voor de kinderen en de werkgroep een fijne
middag geworden.

▪

Leerlingen van de HAS hebben ook
dit jaar weer onderzoek in de kooi
gedaan.

▪

Op 22 september hebben we ivm het
nieuwe seizoen onze opendag ge-

Demonstratie vlechten

▪

Rut en Rini hebben op 13 oktober de
start van het vrijwilligersseizoen van
het Brabants Landschap te Sleeuwijk
bezocht.

▪

Op onze eerste vrijwilligersdag zijn
we met 11 mensen en bij mooi weer
in de kooi gestart met onderhoud in
de kooi.

▪

De landelijke natuurwerkdag en
MADD werden op een dag gehouden.Bij ons zijn ongeveer 35 personen komen helpen met het ruimen
van.bramen, zwerfhout, kloven en
wat nog meer kon worden gedaan.
Ook een aantal mensen van de Juniorkamer hadden zich vandaag bij ons
ingezet.De dag werd afgesloten met
erwtensoep en voor de belangstellende ook een rondleiding.

Na gedane arbeid

Om bij bezoek van groepen de toegang
tot de kooi te vergemakkelijken heeft de
BOR een demontabele brugleuning gemaakt.

▪

Zaterdag 22 december onze laatste
werkdag van 2007.We zijn vandaag verrast met een stralende zon en heel veel
rijp op de bomen, wat schitterende beelden in de kooi opleverde.Daarvan genoten 8 vrijwilligers.

Op 17 november hebben 8 vrijwilligers
werkzaamheden in de kooi uitgevoerd bij
mooi weer.
Zondag 9 december hebben we de IVN
jeugd mogen ontvangen om te helpen met
bomen planten en hout zagen.

Ook hebben we sinds kort een nieuwe
WEB site www.eendenkooimaaspoort.nl.
Wij bevelen deze nieuwe site van harte
aan om eens te kijken wat er in de loop
van de tijd is veranderd.Ook kunt u ons
gastenboek bekijken.

De WEM wenst u fijne Kerstdagen en een
goed en gezond 2008 toe en wij zien u
graag weer op een van onze werkdagen.

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 'sHertogenbosch.
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
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