Nieuwsbrief de 33ste, Sept. 2014
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 3e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er
in de maanden juli, augustus en september gebeurd is en of te zien was.

Actualiteiten
Op maandag 7 juli was er voor de
maandaggroep een cursus georganiseerd omgang met de zeis.

Omgewaaide wilg over de buitensloot (foto’s
Rini)

Leren omgaan met de zeis (foto Rini)

Tijdens de schoolvakantie heeft een
stagiaire de gehele periode bij ons gewerkt voor zijn maatschappelijke stage.
Begin augustus na een stevige regenbui en veel wind werden wij op maandagmorgen verrast met lichte schade
in de kooi van een omgevallen boom
en uitgewaaide takken.

Een zware tak uit de dikste eik in de kooi

1

De tweede helft van augustus werden
wij verrast door een tweede broedsel
van de ijsvogel. Op maandag 18 august waren twee jonge waargenomen
en op woensdag 20 augustus heeft Rut
een voerende ouder met jong gespot.

zeis. Voor deze dag was een werkplaats ingericht.

Demonstratie “Haren”door Chris (foto Nico)

Donderdag 11 september brachten 30
medewerkers van de huisartsenpost
Noord een bezoek aan de eendenkooi
als afsluiting van hun dagje uit. Met
twee gidsen hebben wij de groep kennis laten maken met wat een eendenkooi betekend vroeger en nu.

Een ouder met jong (foto Rut)

Ook deze maanden was er weer veel
maaiwerk te doen, vanwege de gunstige weersomstandigheden.

Op zaterdag 20 september zijn 3 leden
van de stichting naar de Vrijwilligersdag geweest van het Brabants Landschap. Dat is een dag die jaarlijks
wordt georganiseerd om natuurwerkgroepen kennis van elkaar te nemen.
Op zo’n dag wordt ook aangedacht
geschonken aan samenwerking tussen
vrijwilligers en professionals in landbouw en natuurontwikkelingen. Na de
lunch was er een wandeling door het
natuurgebied . De Mortelen waar wij
kennis hebben gemaakt met de
BOOMKIKKER.

Zondag 7 september was onze opendag als start van ons nieuwe kooiseizoen. Bij een stralende zon bezochten
80 personen inclusief een 15 tal kinderen deze dag. Met de kinderen werden
weer enkele leuke dingen gedaan, zoals het maken van een natuurschilderij.

Peter start zijn rondleiding (foto Nico)

Ook zorgden twee vrijwilligers voor een
demonstratie van het HAREN van een
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Tevens was de 20ste september ook
de eerste werkdag van het seizoen
2014-2015 in de kooi. 8 Vrijwilligers
zijn begonnen met het schoonmaken
van de paddenpoel en het maaien van
de zuidborst.

Anneke bekijkt de boomkikker (foto Rini)

Kijk voor actuele informatie op onze website : www.eendenkooimaaspoort.nl
Voor in Uw agenda:
Landelijke Natuurwerkdag 1-11-2014

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

Jonge ijsvogel wacht op voedsel van een ouder (foto Rut)
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