Nieuwsbrief nummer 17, september 2010
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is de 3e nieuwsbrief van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 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

Helaas is het niet altijd mooi weer om
in de kooi te werken.In de afgelopen
maanden hebben we enkele keren in
de rietschuur geschuild voor regen en
soms onweer.

Op 16 juli zijn wij met de mossenwerkgroep uit Tilburg op bezoek geweest bij
wethouder Bart Eigeman en daar is
aan de gemeente het rapport overhandigd over de inventarisatie van mossen
in de eendenkooi Maaspoort. De werkgroep heeft 86 soorten mossen gevonden en daarvan staan er ruim 20 op de
rode lijst.

In de rietschuur

Dan was er tijd voor koffie en een
praatje met elkaar.

Overhandiging van het rapport
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Twee vrijwilligers van de eendenkooi
troffen elkaar bij de 4 daagse te Nijmegen.

Op 27 augustus heeft wethouder Bart
Eigeman en een stadsecoloog een
werkbezoek aan de eendenkooi gebracht.
Op 10 september hebben 16 mensen
van DAS verzekeringsmaatschappij
een middag werkzaamheden in de kooi
verricht, daarbij is het gebied bij pijp 3
onderhanden genomen en schoon
gemaakt.
Zondag 12 september,de Open Monumentendag, viel de regen met bakken uit de hemel en wij vreesde het
ergste. Gelukkig stonden om 11.00 uur
de eerste bezoekers in de kooi voor
een rondleiding.

De een loopt de ander helpt

De maanden juli en augustus zorgen
voor veel onderhoud aan het groen.Er
is veel maai- en knitwerk te doen.
Maaien van bramen,distels,riet, etc.
knitten ( is verwijderen van het overtollige jonge blad aan de essen).

Anneke met de eerste bezoekers in de regen

Omstreeks 14.00 uur klaarde het op en
vanaf dat moment hebben we constant
3 gidsen nodig gehad om de mensen
rond te leiden. Helaas hebben we ook
mensen moeten te leur stellen, zij
kwamen na sluitingstijd.Totaal hebben
we ongeveer 100 personen van de
kooi mogen laten genieten. Ook konden wij vandaag onze maquette, gemaakt door Wijkwerkplaats ’’sHertogenbosch oost, laten zien. De
foto ziet u op de volgende pagina.

De vz is aan het maaien

Ook is er gewerkt aan de observatie
hut in de kooi.

Mario en Kees bezig met de observatiehut
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Ook de man van het eerste uur,Gayo
Schreiber,liet zich de Bossche Bol
smaken die de voorzitter voor deze
gelegenheid had meegebracht.Gayo
was 10 jaar geleden met een groepje
aan het kooiproject begonnen.

De Maquette

Zaterdag 25 september was onze eerste vrijwilligersdag van het nieuwe seizoen. Er waren 10 personen aanwezig
waaronder 1 dame.

De vrijwilligers aan de Bossche Bol

In de maand september hebben we
ontzettend veel paddestoelen in de
kooi aangetroffen.

Ludo en Nico plaatsen het laatste stuk in pijp 3

Maandag de 27 september zou een
feestelijke dag worden.Dan zouden
Ludo en Nico het laatste deel van pijp
3 plaatsen en daarmee is pijp 3 “vang “
klaar.
De voorzitter dankte iedereen die de
afgelopen 4 jaar aan deze pijp hebben
gewerkt zoals rietmatten maken, bogen maken, gaas spannen en ook geregeld de vangpijp schoonmaken.
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Een plaatje

In de regen genieten van de eendenkooi tijdens open monumentendag

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig.
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
Contact Vrijwilligers
A.Hendriks
R.A.M. Stokman
Voorzitter
Bank: RABO – 14 45 36 846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail:: info@eendenkooimaaspoort.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.
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