Nieuwsbrief nummer 15, maart 2010
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is de 1ste nieuwsbrief van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM) in 2010.
Wij brengen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uit 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 ons weten.

Actualiteiten

Tijdens de afgelopen winterperiode zijn
wij een aantal keren verrast door ongewenst bezoek.O.a Mensen die de
hond(en) in de kooi uitlaten.Jeugd uit
nieuwsgierigheid en kleine vernielingen
en mensen die hout jatten.Dat zijn de
nare dingen en de mooie zijn de mooie
plaatsjes.

Verder zijn wij op 27 januari verrast
met de uitreiking aan de WEM van de
eerste Groene Handdruk door de
Duurzame Driehoek. Als beloning voor
het werk wat in en voor de eendenkooi
is gedaan.
www.duurzamedriehoek.nl

Uitreiking door de voorzitter Jetty Eugster

Op 16 oktober is basisschool Gandalf
met een klas paddenstoelen komen
determineren.

7 November was het de Landelijke Natuurwerkdag ook bij ons in de kooi.
Door 36 grote en kleine mensen is de
kooi stevig onderhanden genomen.

Ook is de WEM weer gestart met de
maandelijkse vergadering en hebben
wij 4 maal vergaderd.
In oktober hebben wij een rondleiding
voor enkele leden van een tennisclub
verzorgd.
De vrijwilligersdag van het Brabants
Landschap te Schijndel is bezocht door
leden van de WEM en leden van de
maandaggroep.

Jong en oud aan het zagen

Er is flink gezaagd en ook een groot
stuk nabij het kooikers huisje is ontdaan van overtollige begroeiing.

Medewerkers van Brabant Water hebben zich ingezet voor het opschonen
en verruimen van de paddenpoel.Met
een groep van 13 vrouwen en mannen
hebben zij de handen uit de mouwen
gestoken.

Ook zijn wij begonnen met het bouwen
van een vogelkijk hut.

Op pad naar de werkplek.

ben we een dame in de groep en dat is
Anneke Hendriks als lid en Gilbert
Verhoeven is als Secretaris de groep
komen versterken.Welkom beide.
De werkzaamheden aan pijp 3, daar
waar de bogen over moeten komen,
begint nu vorm te krijgen.Ook al gaat
het niet altijd zoals wij wensen.Er wordt
nu door 2 mensen wekelijks aangewerkt.
Het uitzetten van de palen voor de vogelkijkhut

De herfst en winter zorgen dat we in de
kooi telkens verrast worden door
mooie en minder mooie momenten in
de natuur.Zoals de foto’s laten zien.

De dagen voor de Kerst is het erg winters geweest in Maaspoort en dat was
in de kooi ook duidelijk te zien er zijn
toen mooie plaatjes gemaakt.
De gele trilzwam

Deze meerkoet is gedood door een roofvogel

Een winterse kooi

Ook is er geïnventariseerd en hebben
wij :
20 soorten paddenstoelen gezien
Het aantal leden van de werkgroep is
weer op sterkte.Er hebben zich twee
mensen aangemeld om deel uit te maken van de groep. Voor het eerst heb-

25 vogelsoorten waar genomen
27 soorten bomen en struiken geteld

Van andere planten zijn geen waarne-

mingen gedaan.

Bogen over pijp 3

Weetjes?

De werkgroep wens u allen een Gelukkig & Gezond 2010 toe.
Ook hopen wij u weer op een van onze werkdagen te begroeten of op een dag dat
wij rondleidingen verzorgen.
Heeft u vragen over bijzondere activiteiten neem dan met ons contact op.
De eerste vrijwilligersdag is op Zaterdag 09 januari en de volgende op Zaterdag
23 januari.
De eerst volgende rondleiding is op Zaterdag 20 maart.
Zet deze dagen alvast op uw kalender of agenda.
De andere werkdagen kunt u zien op onze site: www.eendenkooimaaspoort.nl

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
A.Hendriks
G.Verhoeven
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.

