Nieuwsbrief de 31ste, maart 2014
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de
maanden januari,februari en maart gebeurd is en of te zien was.

Actualiteiten
Op zaterdag 11 januari stond om 9.30
uur de poort open voor mensen die
aan onze winterrondleiding wilden
meedoen. 45 Mensen konden om
10.00 uur met een onze gidsen een
rondgang door de kooi maken en luisteren naar hun verhaal

Zaterdag 25 januari tijdens een door
zon overgoten “winterdag” hebben 12
vrijwilligers de handen uit de mouwen
gestoken tijdens onze eerste werkdag
in 2014.
Op onze werkdag 22 februari waren
wederom 10 mensen en 1 stagiaire
ons komen ondersteunen. Tevens was
erop deze dag een rondleiding voor de
fotoclub van IVN ’s-Hertogenbosch. Als
tegen prestatie zouden wij van hun 10
mooie foto’s ontvangen.

Luisteren tijdens de winter rondleiding

Op vrijdag 24 januari was er overleg
tussen de gemeente, het waterschap
Aa& Maas en de stichting eendenkooi
maaspoort over het op peil houden van
de kooiplas. Op deze dag zijn enkele
suggesties gedaan en die zouden
moeten bijdragen aan een goed en
betaalbaar plan.

Fotoclub IVN op bezoek in de kooi

Zaterdag 8 maart onze laatste werkdag
van het seizoen 2013 – 2014. 13 Enthousiaste mensen kwamen op deze
door zon overgoten dag ons helpen.
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Met snoeien,knotten en ook met zagen.

Vrijdag 21 maart NL Doet ook op
Maaspoort in de Eendenkooi. Op deze
zeer natte vrijdag waren medewerkers
van de belastingdienst, de SNS bank
en enkele dames uit Rosmalen ons
komen helpen bij de verschillende
werkzaamheden. Ook hebben wij wethouder J.Weijers mogen begroeten.

Uit Oisterwijk gekomen om in Maaspoort te
zagen, echt geweldig.

Ook zagen wij op deze dag al Pinksterbloemen in de kooi.
Belastingdienst bezig met plaatsen van wilgen

Pinksterbloem in een knot es.

Ook zijn er diverse vogels gespot zoals
de IJsvogel,Groene Specht, Boomkruiper, Boomklever en ook mezen en vinken. Zelfs een eendennest is ook gevonden. Verder zijn de canadese
gans,kuifeenden, waterhoen en meerkoet op de plas gezien.

SNS bank helpt met planten zetten.

Ter bevordering van de biodiversiteit
is er met behulp van NL Doet en wethouder J.Weijers enkele fruitbomen
gepland. Waaronder een Ossenkop of
Dubbele Bellefleur. Dit is een oud Nederlands ras.
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gekozen en dat werd voor Maaspoort,
het Oranjetipje enkele vlindersoort. In
het kader van het verbeteren van het
woongebied van deze vlinder, hebben
wij in de kooi meer Pinksterbloemen
gepland en gezaaid. Het resultaat van
dit alles is, dat er dit voorjaar heel veel
Pinksterbloemen te zien waren. Ook in
de wijk zag ik grote vlekken met Pinksterbloemen en dacht dat is goed
nieuws voor het Oranjetipje. Helaas
sloeg de blijdschap na enkele dagen
om in droefheid om het verlies van deze fleurige bloem in onze wijk door het
geweld van de grasmaaier. Daardoor
ook weer minder voedsel voor het
Oranjetipje en minder kleur in het monotone groene grasveld. Nu maar
wachten of deze planten volgend jaar
Maaspoort weer kleur willen geven.

Jeroen Weijers plant de Ossenkop

Na een natte vrijdag volgde een wisselvallige zaterdag op onze Opendag.
Het gevolg was een laag aantal bezoekers, waaronder een aantal kinderen.

Uitleg van Rut bij het insectenhotel.

Ook zagen wij dat enkele vogels al aan
het broeden zijn oa, de wilde eend en
de meerkoet.

Het Oranjetipje opzoek naar de Waardplant

Hierna ziet U een foto gemaakt met
onze “vaste” camera.

Het nest van de meerkoet

Enkele jaren geleden heeft het samenwerkingsverband biodiversiteit
voor elke wijk van de stad een symbool

Boomklever
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De Eendenkooi in de ochtend zon

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
Peter Ranke
Penningmeester
M.Groeneveld
Contact Vrijwilligers
A.Hendriks
Lid
R.A.M. Stokman
Voorzitter
Vacature
Secretaris
Marga van Dijk
Lid
Wim van Leeuwen
Notulist

IBAN : NL70 RABO 0144536846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854

Voor in Uw agenda:
Rondleiding : Zaterdag 7 juni 2014 om 10.00 uur precies.
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