Nieuwsbrief nummer 23,april 2012
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2012, een jaar waarin wij hopen U bij de rondleidingen
in september een nieuw KOOIHUIS te kunnen tonen.
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
Tijdens onze eerste werkdag in 2012
bij een zomerse temperatuur, zijn 20
vrijwilligers ons komen helpen en genoten van dit schitterende stuk natuur
in de stad.

Klaar voor transport naar ’s-Hertogenbosch

Van de heemtuin De Blekert te Schijndel hebben wij een aantal wilgensoorten kunnen krijgen, om zo de variatie in
de kooi te vergroten.
Dakpannen bestemd voor het kooihuis

Door Natuurmonumenten is hout voor
de dak constructie van het kooihuis ter
beschikking gesteld en dat is door 2
kooi medewerkers opgehaald in De
Rips bij Natuurmonumenten en daarna
voor verdere bewerking bij het Bouwhuis afgegeven.
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Doordat de weermannen plotseling de
niet verwachte vorst aankondigde werd
er een extra kooidag ingelast om de
bouwstenen van voor naar achter te
brengen. Op 4 februari was die dag en
de mensen die toen kwamen helpen
werden ontvangen in een witte en zonnige kooi, waar heerlijk te werken was.

Brug over pijp 1

Wacht op verder transport, de kruiers zijn aan
de verdiende koffie
Een kijkje in pijp 1

In februari zijn wij door het bedrijf SPS
( op maaspoort gevestigd) benaderd
nav het contact dat wij op de beursvloer hadden in november 2011.Om
een beeld van de eendenkooi te krijgen heeft een Gwen Lawera een bezoek aan de kooi gebracht. SPS sponsort de verf die nodig is voor het kooihuis. Ondertussen is na een goed advies door SPS en in overleg met SEM
een kleurkeuze gemaakt voor het
houtwerk.
Het beeld van een besneeuwde kooi
zoals wij die toen zagen willen wij u
niet onthouden.

In maart hebben wij afscheid genomen
van Frans van de Gevel een man de
vele jaren(ongeveer vanaf het begin)
lid en bestuurslid van de eendenkooi
is geweest. Wij danken hem voor zijn
inzet en zullen zijn opschep kwaliteiten
missen. Zoals de foto ons laat zien.
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De 24ste maart, een zeer zonnige
dag,was onze afsluiting van het winterseizoen en dat is de dag dat wij de inwoners van de stad en ommelanden
laten zien wat er zoal in de eendenkooi
is gebeurd. Er waren zelfs bezoekers
uit Waalwijk en Oisterwijk komen kijken. Ruim 100 volwassenen en een30
tal kinderen hebben naar de verhalen
van de gidsen geluisterd en gelijktijdig
van een stuk bijzonder natuur in de
stad genoten.

Frans bedankt
Op 17 maart de dag van NL Doet zijn
12 vrijwilligers actief geweest in de
eendenkooi om te zagen, te sjouwen,
te kloven en te planten. Op die dag zijn
75 planten gezet die de Biodiversiteit
van het gebied zullen verhogen. De
volgende planten zijn geplant Mispel,Vuilboom,Gelderse Roos en Kardinaalsmuts, allen bloeiende en besdragende planten.

Een kind stelt een vraag aan de gids

Op 29 maart zijn leerlingen van het
bouwhuis verder gegaan met opmetselen van het kooihuis, daarvoor was op
maandag 26 maart de deur gesteld en
ook voor het metselwerk zijn palen gezet. Vrijwilligers zorgden voor het
transport van cement.

Rik,maatschappelijke stage, maakt een plantgat en plant een Kardinaalsmuts

Cement transport over de brug met handkracht
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Start van het opmetselen

Aan het einde van de dag voeg uikrabben en
vegen

De stand van de barometer :
op 31 maart is :
€

9100,=
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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 Eendenkooi Maaspoort 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 'sHertogenbosch.
De werkgroep bestaat uit zes kernleden en een aantal vrijwilligers ,die wonen in maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit andere wijken en
plaatsen uit 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. Stichting Eendenkooi Maaspoort
Bestuur : Stichting Eendenkooi Maaspoort
T. Boudewijns
Penningmeester
M.Groeneveld
Contact Vrijwilligers
A.Hendriks
Lid
R.A.M. Stokman
Voorzitter
S.Wiegersma
Secretaris
Vacature
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 om onze nieuwsbrief te ontvangen, laat ons dat even weten
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