Nieuwsbrief de 32ste, juni 2014
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 2e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er
in de maanden april, mei en juni gebeurd is en of te zien was.

Actualiteiten
Op maandag 7 april zagen wij het eerste oranjetipje in de kooi, dat opzoek
was naar een bloeiende Pinksterbloem. Zij stonden massaal te bloeien.

Het winterkoninkje dat door Ad is vastgelegd had zijn broedplaats in de rietschuur.

Nest van het winterkoninkje.

Op vrijdag 11 april was er een afsluitende rondleiding voor de deelnemers
van de Vrijwilligers Academie. Ongeveer 25 personen waren bij ons op bezoek.

Een oranjetipje

Deze dag was ook Ad van Mil in de
kooi om vogels te fotograferen.
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Voor deze rondleiding waren twee gidsen aanwezig ( o.a Rut bij de foto).
Ook is er in deze periode een fazanten
haan in de kooi gezien.
Maandag 28 april heeft Frank Brugman
met collega filmbeelden en interviews
in de gehouden voor zijn project in het
Stedelijk Museum.
Een ijsvogel jong (foto Ineke Slort)

Vermoedelijk hebben zij de eerste ijsvogelwand als broedplaats gebruikt.

De ijsvogelwand (Foto Rini)

Vermoedelijk heeft hier het ijsvogelkoppel gebroed, gezien de hoeveelheid uitwerpselen bij de pijl

Deze tentoonstelling liep van 10 mei
t/m 15 juni. Bij de opening op 10 mei
waren 3 vrijwilligers van de eendenkooi
aanwezig. En zij zagen een mooie korte film van wat er in de eendenkooi
zoal wordt gedaan.

De kooicamera heeft ons nog andere
bewoners van de kooi in beeld gebracht. De camera registreerde een
EGEL.

Voor de tweede maal dit jaar hebben
wij in overleg met BOR een zak slachtafval uit de buiten sloot gehaald.
Op dinsdag 13 mei ontvingen wij van
Ineke Slort een mededeling dat zij 2
jonge ijsvogels had waargenomen en
op de foto gezet. Dezelfde avond zijn
Rut en Rini nog in de kooi geweest en
zij zagen 2 volwassen ijsvogels met vis
in de snavel op weg gaan naar de jonge.

Egel rechts onder in de foto
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Zaterdag 7 juni was onze 2e zomerrondleiding in de kooi. Bij mooi zonnig
weer brachten ruim 50 belangstellenden een bezoek aan de kooi.

Zondag 25 mei een rondleiding in de
kooi nav de tentoonstelling van Frank
Brugman in het SM. De groep werd bij
binnenkomst verdeeld over twee gidsen.

Uitleg bij het kooihuis (Foto Nico Koppers)
Groep1 met Rut (Foto Frank Brugman)

Tevens hadden wij deze dag een rondleiding de gericht was op de meegekomen kinderen. Onder leiding van
Marga en Anneke werden enkele opdrachtjes uitgevoerd.

Groep 2 met Rini (Foto Frank Brugman)

Op vrijdag 6 juni hebben wij een groep
van 22 vrijwilligers van Reinier van Arkel mogen rondleiden.
Uitleg aan de kinderen (Foto Nico Koppers)

Vier kinderen hadden een mooi natuurschilderij gemaakt met materiaal uit
de kooi en naar eigen smaak. En het
resultaat ziet op onderstaande foto op
pagina 3.
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Door het groeizame weer is er veel
maaiwerk verricht en stonden sommige
planten een meter hoog
ao:vingerhoedskruid, kale jonker,
brandnetel en fluitekruid.

Natuurschilderij (Foto Marga)

Voor een van onze gidsen had deze
dag een slechte start bij het begin van
zijn rondleiding werd hij plotseling niet
goed en een bezoek aan het ziekenhuis was het gevolg. Na enkele onderzoeken kon hij alweer snel naar huis
met het bericht dat er geen ernstige
zaken zijn geconstateerd.

Fluitekruid (Foto Rini)

Hieronder nog een foto van de ijsvogel,
die in de afgelopen maanden veel is
gezien oa; met en zonder jonge

Op weg voor onderzoek (Foto Carel.v Elderen)

Ook het jaarlijkse onderhoud aan de
boot is in vertrouwde handen van Nico
Tousain.

Gezien vanuit vogelkijkhut (Foto Rut)

Nico met hempel en kwast (Foto Rini)

Presentatie bouw kooihuis
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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 '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 : Zondag 7 september van 10.00 uur tot 13.00 uur
1ste Werkdag : Zaterdag 20 september van 9.00 uur tot 12.00 uur

Een vreemde zon aanbidder in de kooi
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