Nieuwsbrief 28, juni 2013
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt onze 2e nieuwsbrief van 2013, met daarin de gebeurtenissen van de maanden april, mei en juni.

Actualiteiten
Op een aantal zonnige dagen is onderhoud aan de boot gedaan door onze bootsman Nico Tousain.

Nico Koppers aan het baggeren

Door een paar stevige windvlagen waren enkele rietmatten omgegaan en
was directe reparatie noodzakelijk.
Onderhoud boot

Ludo Banning en Nico Koppers zijn
enkele maandagen bezig geweest met
het uitbaggeren van pijp 3. Daarbij geholpen door Axel, die nog enkele uren
maatschappelijke stage wilde maken.

Omgewaaide rietmat ►
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In deze periode is ook een aanvang
gemaakt met het maken van een
blindscherm op de noordborst. Daar
hebben verschillende vrijwilligers aan
gewerkt.

Hier zijn Chris Korsten en Mario v. Brakel aan
het maaien.

En bij de brug was Nico Tousain bezig
met het kort zagen van overtollig hout.
Hier zijn Kees Slager en Wim v.Leeuwen bezig

Diverse vogels zijn in deze periode aan
het broeden . Van de volgende soorten
hebben wij waarnemingen kunnen
doen. Het waren oa Meerkoeten,Wilde
eenden,Canadese ganzen,Waterhoen,Merel,Roodborst en
Winterkoning.

Nico in het zonnetje aan het werk

Ook aan het kooihuisje waren een paar
kleine reparaties nodig.

Eend met jongen

Verder zijn er enkele bijzondere waarnemingen gedaan van IJsvogel,
Ooievaar, Visdiefje en Zwartkop.
Verder is er veel onderhoud gedaan in
de kooi. Veel maaiwerk, dat is een wekelijkse activiteit en wordt soms door
meerdere personen gedaan.

Nico Koppers bezig met schilder onderhoud
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Rut heeft in deze periode voor medewerkers van Reinier van Arkel een
rondleiding verzorgd.
Ook zijn wij met enkele vrijwilligers op
bezoek geweest in de eendenkooi
Bakkerswaal, waar Hans Zanting het
beheer heeft namens het Zuid Hollands Landschap.
Gevangen muskusrat

In de maand mei hebben wij veel vraat
waargenomen aan jonge planten en
bomen en beschadiging van bast ,
vermoedelijk heeft een ree de kooi bezocht.
Eind juni kregen wij van Kees te horen
dat hij stopt met zijn werkzaamheden
op de kooi. Hij was het vanaf de oprichting van de maandaggroep bij ons
actief. Wekelijks en soms voor extra
werk kwam hij bij weer en wind op de
fiets uit Vught. Kees wij zijn je dankbaar voor je inzet en kennis die jij aan
de kooi hebt gegeven. Wij zullen je
missen op de maandagochtend. Kees
nogmaals bedankt en wij hopen dat je
ons niet vergeet en je bent altijd welkom.

Aandachtig kijken naar het vlechtwerk

Op een maandag morgen kregen wij
bezoek van een muskusratvanger van
het waterschap. Er was een melding
binnen gekomen dat er een muskusrat
was gezien. Na inspectie van de westzating, bleek dat daar enkele gangen
aanwezig waren. De muskusratvanger
besloot enkele klemmen te zetten om
deze de volgende dag te controleren.
Bij controle de volgende dag, bleek dat
in een klem een muskusrat gevangen
was.

Kees laatste werk in de kooi

Controle klemmen
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Noteer 8 september in Uw agenda
Tijdens Open Monumentendag geven
wij rondleidingen in de eendenkooi

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
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Voorzitter
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Secretaris
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Wim van Leeuwen
Notulist
Bank: RABO – 14 45 36 846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854
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