Nieuwsbrief 26, oktober 2012
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2012. Waarin U kunt lezen en zien welke groepen zoal
bij ons actief zijn geweest.

Actualiteiten
Op zaterdag 6 oktober hebben wij in
de stromende regen gewerkt bij gestaan door 8 vrijwilligers. Die hebben
hout gezaagd en brandnetels gemaaid.
Maandag 8 oktober heeft de bank,
welke door het Bouwhuis is geschonken, zijn vaste plaats gekregen.

Ton doet zijn verhaal

Bank bij het insectenhotel

Dinsdag 16 oktober, in de herfstvakantie, heeft Ton een rondleiding voor de
BSO – Nul Vier verzorgd. Er waren 13
kinderen en 2 volwassen die morgen
aanwezig.

Een uitgegraven wespenraat
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Maandag 22 oktober hebben 14 medewerkers van de van Lanschotbank
een bezoek aan de kooi gebracht tijdens een zonnige herfst dag. Eerst
hebben zij werkzaamheden verricht en
na de koffie was er tijd voor een korte
rondleiding.

Donderdag 25 oktober zijn 20 medewerkers van de afdeling communicatie
van de provincie Noord Brabant komen
werken in de eendenkooi. Daar hebben zij bramen, brandnetels en riet
verwijderd op de noord borst.

Afd. communicatie steken de handen uit de
mouw

Bezig met het verwijderen van braamstruiken

Op zaterdag 27 oktober, tijdens onze
reguliere werkdag, heeft de landschapsgroep uit Nuenen ons geholpen
bij het schonen van de paddenpoel en
van het verwijderen brandnetels en riet
op de oostzating.

Luisteren naar Rut, tijdens de rondleiding

De landschapsgroep uit Nuenen

Ook zijn 3 buurmannen, uit Vlijmen,
ons komen helpen, waarvan er een
deze dag als verjaardagscadeau had
gekregen. Zij hadden erg genoten van
deze mooie zaterdag in een bijzondere
omgeving.

De ontwikkeling van pop tot jonge wesp
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’s-Middags heeft een groep van scouting DeBoNo, Maaspoort, ons geholpen bij het verwijderen van takken in
het kooibos en ook met het kort zagen
van hout.

Op naar de werkplek

Scouting DeBoNo actief

Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag
op zaterdag 3 november in de stromende regen hebben 20 volwassen en
20 leden van de Scoutinggroep Mgr.
Bekkers uit Waalwijk ons geholpen met
diverse werkzaamheden.

Scouting Waalwijk in actie

Als beloning erwtensoep na afloop

Op zaterdag 10 november heeft Hans
Zantinge , van eendenkooi Bakkerswaal, met zijn vrijwilligers een bezoek
gebracht aan eendenkooi Maaspoort.
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Hans met zijn vrijwilligers

Laura was vandaag onze jongste vrijwilliger, zij
was samen met haar moeder komen helpen,

Zondag 18 november was het een
normale werkdag waarbij wij werden
ondersteund door 6 vrijwilligers.

Ook zijn op alle maandagen in de periode oktober t/m december door de
vaste maandaggroep weer de nodige
werkzaamheden verricht.

Donderdag 22 november zijn Rut en
Rini naar de 3e Beursvloer van ’sHertogenbosch geweest. Een tweetal
bedrijven heeft ons sponsor materiaal
toegezegd en als tegen prestatie zullen
wij rondleidingen verzorgen.
Zaterdag 1 december op onze reguliere werkdag zijn 5 vrijwilligers en 2
maatschappelijke stagiaires ons komen helpen met knotten en planten
van bomen en struiken.
Leden van de maandaggroep bezig met verbeteren van een takkenril.

December was een erge natte maand
en dat was zichtbaar in de kooi door de
aanwezigheid van veel plassen .

Vrijwilligers actief op zaterdag

Zaterdag 29 december was onze laatste werkdag van 2012 zijn 7 volwassen en 1 kind aan het werk geweest in
de kooi met erg mooi en zonnig weer.

Veel waterpartijen in het kooibos
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.

Wij wensen U een voorspoedig en gezond 2013 toe.

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 's-Hertogenbosch.
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
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E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854

