Nieuwsbrief nummer 11,april 2009
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is nieuwsbrief nr 11 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.
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het even weten.

Actualiteiten

Om steenuilen een broedgelegenheid
te bieden. Hebben wij van het Brabants Landschap een uilenkast ontvangen en op gehangen.

Onze eerste vrijwilligersdag in 2009
was een werkdag in wintersesfeer.

Riet verwijderen

Steenuilenkast

Op 11 januari zijn we verrast door lieden die gebruik hebben gemaakt van
de winterse omstandigheden om bij
ons een deel van het gereed liggende
hout te ontdoen.

In deze periode waren meer mensen
die op eigenwijze van de kooi wilde
genieten en gingen illegaal vissen.

Het wak met eenvoudige vismiddelen.

Ondanks de kou heeft de maandaggroep veel aan pijp 3 kunnen werken.En het resultaat is dat langs deze
pijp nu een compleet rietscherm staat.
Ook hebben we in deze periode de
broedkorven geplaatst, zodat de eenden een veilige broedplaats hebben.
Daarbij hebben we gebruik gemaakt
van de schouw.

Werk aan de omgewaaide boom

Zaterdag 14 maart, een mooie zonnige
dag, hebben we het kooiseizoen met
een opendag afgesloten. Ongeveer 80
mensen zijn de poort van de kooi gepasseerd om een rondleiding mee te
maken en te genieten van dit mooie
stukje cultuur en natuur in de wijk. De
bezoekers hebben ook de sponsorpot
goed bedacht zodat we ons sponsorthema, aanschaf broedkorven, uit kunnen voeren.

De bezoekers werden getrakteerd op
een rondleiding, informatie en koffie
toe. De werkgroep kan op een geslaagde dag terug zien.En hoopt bij de
start op 26 september as weer veel
belangstellende te verwelkomen.
Het plaatsen van de korven door de maandagploeg

Ook het werk in het kooibos aan de
omgewaaide boom vraagt veel tijd om
al het hout op te ruimen. Bij die werkzaamheden zijn wekelijks 2 personen
betrokken.

Van de 9 geplaatste broedkorven waren en op het moment van dit schrijven
3 bezet door eenden.Ook zijn koolmezen en pimpelmezen waargenomen
die een nest hebben bezet.Evenals de
meerkoet en het waterhoen.Helaas de
ijsvogel is nog niet in de kooi waar genomen.

Weetjes?

Wie weet wat dit is?

Agenda
 Op tweede Pinksterdag zijn wij bij Maaspoort presenteert zich.
 Op zondag 7 juni zijn wij op de dag van het park in het Burgm.van Zwietenpark.
Op die dag worden er speciale rondleidingen in de kooi gegeven.

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
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M.Groeneveld
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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.

