Nieuwsbrief nummer 18, december 2010
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is de laatste nieuwsbrief van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM) in 2010.
Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang, de werkzaamheden, maar ook van actuele en historische wetenswaardigheden.
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons weten.

Actualiteiten

Op 1 oktober zijn wij gestart met de
voorbereidingen om het komende jaar
te kunnen beginnen met de herbouw
van het Kooihuisje.

Huidige situatie van het kooihuis

Op 9 oktober bij de start van de werkdag met de Rotaryclub werden wij verrast met een gesaboteerd slot van de
toegangsbrug. Hierdoor konden wij niet
in de kooi. Door de afd. BOR zijn wij
goed en snel geholpen.

Medewerker van BOR slijpt het slot door

Na een poos werkeloos voor de poort
te hebben gestaan konden de leden
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van de Rotaryclub eindelijk aan de
slag.

Rut legt uit het nut van een bijenhotel

6 November, tijdens de Landelijke Natuurwerkdag, zijn diverse mensen ons
wezen helpen bij allerlei werkzaamheden in de kooi.

Leden van de Rotaryclub aan het werk

Op 9 oktober waren enkele vrijwilligers
op bezoek bij de Vrijwilligersdag van
het Brabants Landschap te Nispen.
Actief tijdens de Landelijke Natuurwerkdag

Met als beloning een dag lekker buiten
bezig zijn en snert toe.

Excursie bij de Molenbeek te Nispen

Op 22 oktober heeft groep 4 van de
basisschool het Sterrenbosch een bezoek aan de kooi gebracht.
Vrijdag 12 november was Computerhuis Gestelse Buurt bij ons te gast om
de handen uit mouw te steken.
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Computerhuis met het verwijderen van braam

Het bestelde riet wordt gebracht

De WEM was aanwezig op de bijeenkomst van het project de Zilveren
Kracht op 27 november in wijkcentrum
de Schans.

19 December was onze laatste werkdag volgens het rooster van 2010 voor
vrijwilligers.De WEM werd verrast door
het weer, veel sneeuw, en door 15
vrijwilligers.Die kwamen helpen en genieten van de besneeuwde natuur.

Aanmelding van een vrijwilliger

De WEM was ook aanwezig op de 1ste
beursvloer van ´s-Hertogenbosch, gehouden op 2 december in de Avans
hogeschool.Ons doel was bedrijven te
vinden voor het project kooihuis. Voor
een bouwrekening hebben we contact
gelegd met een architect.

Essen knotten in sneeuw

Ter afsluiting van dit kooi jaar was er
nog een kleine bijeenkomst voor de
Maandagploeg, de WEM en hun partners.

WEM promoot de eendenkooi bij bedrijven

Op maandag 12 december bracht de
afd. BOR van Maaspoort het door ons
bestelde riet.

Rut bedankt allen voor het geleverde werk van dit jaar bij
de zojuist opgeleverde observatiehut.
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Hoogte punten in 2010
Januari
:Ontvangst van de 1ste Groene Handdruk van Wethouder Jetty Eugster te Boxtel.
Voorjaar :Onderzoek mossen bestand en aanbieding rapport aan Wethouder Bart Eigeman.
September:Oplevering van de gerenoveerde pijp 3 in oude glorie.
Oktober :Start met de voorbereiding en fondswerving voor het te herbouwen kooihuis.
December :Deelname aan de 1ste beursvloer in ´s-Hertogenbosch tbv kooihuis.
December :Oplevering van de observatie hut.

Pijp 3 in winterse tooi (20-12-2010)

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

Donaties :tbv Het Kooihuis op Rabobank reknr.144536846,o.v.v Stichting WEM ´s-Hertogenbosch

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