Nieuwsbrief nummer 19, april 2011
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM) in 2011.
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 de eerste werkdag van 2011 waren
10 vrijwilligers actief onder winterse
omstandigheden.

Ook enkele leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben in deze periode
hun maatschappelijke stage uitgevoerd.

Door aanhoudende vorst en veel
sneeuwval bleek later, dat ook de visstand op de kooiplas daar van heeft
geleden. Snoek, karper en baars waren voornamelijk het slachtoffer.

Nico Tousian heeft een barometer gemaakt waarop we kunnen aangeven
hoeveel sponsorgeld binnen is voor het
realiseren van het kooihuisje.

Een dode snoek in het ijs

In januari is Sjoukje Wiegersma ,als
secretaris, het bestuur komen versterken.

Nico presenteert de barometer
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Ook is in deze periode gestart met het
maken van een bijenhotel en is op afwerken na gereed.

De medewerkers van Acuity aan het werk

Op 25 maart heeft groep 5 van BS Het
Wikveld, uit Empel, een bezoek aan de
eendenkooi gebracht voor een rondleiding omtrent de geschiedenis van het
kooibedrijf.
26 Maart was de laatste dag van dit
seizoen voor het publiek om ons te
kunnen bezoeken en te genieten van
de eendenkooi. Tijdens de rondleiding
konden de bezoekers kennismaken
met een kooiker die het vak van
broedkorven vlechten demonstreerde.

Het bijenhotel

In februari hebben we bij de Gemeente
een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van het kooihuisje.
Op 19 maart in het kader van NL Doet
zijn medewerkers van Acuity ons een
dagdeel komen ondersteunen bij het
ruimen van bramen,distels en het rooien van een boom.

Bezoekers kregen uitleg nabij de observatiehut

Op pagina 3 ziet u hoe Arie de basis
maakt van een eenden broedkorf.

Medewerkers van Acuity worden welkom geheten

Hier krijgen zij instructie en een korte
uitleg over de kooi, waarna zij aan de
slag gingen.
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Aan het eind van de dag waren ongeveer 80 personen in de kooi geweest.Door hun bijdrage steeg de barometer 2 stappen.Van de 150 stappen
die wij te gaan hebben, hebben wij er
nu 14 gedaan.
Op 28 maart kregen we van de gemeente bericht dat de omgevingsvergunning verleend is voor het kooihuis.

De stand van de barometer is na de opendag 1400 euro!

Enkele broedende vogels in de kooi

Een wilde eend broed in een hole es

Een Canadese gans op haar nest
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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
S.Wiegersma
Secretaris
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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