Nieuwsbrief nummer 10, januari 2009
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is de 10de nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM).
Wij willen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uitbrengen om u op de hoogte te
houden van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van actuele en historische
wetenswaardigheden.
Met veel plezier heb ik aan deze 10 mogen werken en ik hoop dat nog lang te mogen
doen.
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het even weten.

Actualiteiten

Opening van het vrijwilligersseizoen
in Brabant werd door het Brabants
Landschap gehouden in het vogelopvangcentrum te Zundert.Daarbij
zijn Rut en Rini naar toe geweest
als vertegenwoordigers van de
eendenkooi maaspoort.
Op 12 oktober hadden we onze
eerste vrijwilligersdag in de kooi.Er
waren 10 personen aanwezig om
weer de eerste werkzaamheden
van het nieuwe seizoen uit te voeren.Onder hen enkele zeer trouwe.
Op 22 oktober heeft het gemeentebestuur een werkbezoek aan
maaspoort gebracht.Ook wij hebben ons aan hen gepresenteerd. In
het scoutinggebouw hebben wij
wethouder Snijders en andere een
diapresentatie gegeven over de
werkzaamheden in de eendenkooi.

Foto : Rut presenteert de eendenkooi

Op 1 november hebben 28 personen en enkele kinderen ons geholpen met de Landelijke natuurwerkdag en we hadden droog weer deze dag

Zwoegen tijdens de landelijke natuurwerkdag

Ook de kinderen deden hun best, zoals
onderstaande foto laat zien

Kruien van het snoeihout

.

De laatste week van november is
tijdens hevige wind een grote populier in het kooibos om gegaan en
heeft in zijn val nog meer bomen
meegenomen.

Lekker buiten bezig zijn.

Gayo heeft voor ons de HAS bezocht op 10 november.Om de presentatie van de verzamelde gegeven in en om de eendenkooi door
de eerste jaars studenten te
zien.Die gegevens zijn verwerkt in
opdrachten die zij moesten uitvoeren.
Vrijdag 21 november heeft BOR
ons 10 kuub haksel, is gebroken of
gemalen snoeihout, gebracht en dit
is op zaterdag door 8 vrijwilligers
naar binnen gekruid en over de paden verwerkt.

Als een luciferhoutje afgebroken.

Na lang zoeken hebben we weer
riet om verder te gaan met het maken van de rietmatten langs pijp
3.Ondanks de gladheid op maandag 8 december was het riet mooi
op tijd bij het wijkteam afgeleverd
en zorgde het wijkteam van BOR
dat het even na 10.00 uur bij de

kooi was.Wijkteam nogmaals onze
dank.

De ijsvogelwand.

Op een mooie maandag hebben we
als maandaggroep mogen genieten
van twee ijsvogels die enige tijd in de
kooi verbleven

Vrijwilligers sjouwen het riet de kooi in.

Tijdens onze opendag hebben we
een bijdrage voor een ijsvogelwand
aan de bezoekers gevraagd.Met de
opbrengst en wat sponsoring hebben we de.juiste materialen kunnen
aankopen en de wand kunnen realiseren zoals u op de foto kunt zien.

Weetjes?

Kent u mij nog ?

Langs deze weg wensen de leden van de werkgroep U een voorspoedig en gezond 2009 toe en mogelijk kunnen wij u begroeten
op een van onze werkdagen of de opendag in maart.

Hieronder vindt u de vrijwilligersdagen tot het einde van het seizoen.
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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:rini.groeneveld@home.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
Penningmeester
F.J.P. v.d. Gevel
M.Groeneveld
Vacature
Secretaris
G.G. Schreiber
R.A.M. Stokman
Voorzitter
Bank: RABO – 14 45 36 846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail:: eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854

PS Indien u geen belangstelling heeft betreffende informatie over het werk wat wij
doen, laat ons dat even weten.

