Nieuwsbrief nummer 24,juli 2012
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Dit is de tweede nieuwsbrief van 2012 waarin verder verslag wordt gedaan van de
voortgang van het KOOIHUIS en andere wetenswaardigheden uit de kooi.
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons weten.

Actualiteiten
De afgelopen maanden is er flink
doorgewerkt aan de realisatie van het
kooihuis.

Op de onderste foto wordt het rondhout voor de kapconstructie gemaakt.
Dit hout hebben wij gekregen van Natuurmonumenten
In het voorjaar was het elzenhaantje
actief op het jonge blad van de elzen.

Paul geeft instructie

Dan waren de metselaars bezig en een
andere keer de timmermannen.

Elzenhaantjes

In de kooiplas vonden wij nog rommel
uit het verleden, dit werd zichtbaar
door de lage waterstand van de kooiplas.
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Ook hebben wij in de afgelopen periode enkele rondleidingen mogen geven
aan 2 JNW groepen.

Een oud olievat opgevist uit de kooiplas

De eenden en meerkoeten waren volop aan het broeden in de kooi. 1
Broedkorf is bezet geweest door een
waterhoen.

JNW op bezoek uit Liempde

Eieren van een meerkoet

JNW op bezoek uit Bakel

Verder zijn er waarnemingen geweest
van enkele andere vogelsoorten, die
gebruik hebben gemaakt van broedkasten of boomholten. Wij hebben
waargenomen koolmees,matkopmees
en boomklever.

Deze twee groepen waren samen met
80 mensen.
Het voorjaar leverde ook weer een
bloemen zee in de kooi op. Wij zagen
oa waterviolier in de paddenpoel bij
pijp 4, dat is een teken van kwelwater
in de kooi.

Kast in gebruik door de koolmees
Waterviolier
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Detail van het kooihuis

In het scoutinggebouw op Maaspoort
was een groep 8, leerlingen van de
basisschool Klimop uit Vlaardingen,
hun afscheidkamp van de basis school
aan het vieren. En aan deze groep
hebben wij een rondleiding mogen geven.(Helaas zijn daar geen foto’s van).

Nu de bouwers weg zijn kunnen de
vrijwilligers aan de slag voor de definitieve afwerking zoals het schilderen,vloerleggen en de omgeving van
het kooihuis in orde brengen.

Op een avond in mei heeft de plantenwerkgroep van het IVN een inventarisatie gedaan van planten in de eendenkooi.

In de kooi zijn in de afgelopen maanden diverse waarnemingen gedaan
zoals onderstaande foto laat zien. Zagen wij snoek,brasem, baars en ook
veel voorns in de kooiplas.

Ook was er oog voor paddenstoelen

Een school voorens

Tijdens werkzaamheden aan het kooihuis is door ons de vos gezien bij het
oversteken van het pad naar pijp 1.Er
waren al wel sporen van de vos eerder
waargenomen,maar nog nooit gezien.

Ook insecten zagen wij zoals deze rode kever.

Woningbouw vereniging Zayaz heeft
begin juni een teamuitje aan de kooi
gebracht. En heeft daar veel braam en
brandnetels verwijderd,waardoor andere planten in de gelegenheid worden
gesteld om zich te ontwikkelen.
Eind juni hebben de leerlingen van het
Bouwhuis de kooi verlaten, nadat het
kooihuis bouwtechnisch gereed was.
Een rode kever

De komende weken gaan wij ons
voorbereiden voor de presentatie van
het kooihuis aan de sponsoren en aan
het publiek.
3

Presentatie Kooihuis

Opendag tijdens Monumentendag

9 - 9 - 2012

Noteer in Uw agenda 9 september,
dan is er opendag op de Eendenkooi Maaspoort en kunt U het nieuwe kooihuis bewonderen.

Het nieuwe monument
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
Vacature
Secretaris
Vacature
Lid
Bank: RABO – 14 45 36 846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854
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