Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er
in de maanden oktober, november en december gebeurd is en of te zien was.

Actualiteiten
Begin september heeft onze wildcamera de volgende twee dieren gespot.

Tijdens de werkdag op 4 oktober bij
mooi zonnig herfstweer, zijn 8 personen actief geweest met het verwijderen
van braam en brandnetel. Ook konden
wij deze dag onze oud collega Ton
begroeten.

Een konijn

Foto met Ton

Op maandag 6 oktober hadden wij een
grote zwarte visser op bezoek en liet
zich goed bekijken midden op de kooiplas. Hij ruste uit van een stevige maal
vis.

De vos op zoek naar prooi
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De aalscholver (foto Rini)

Sylvie en Henk knotten een wilg (Foto Bas)

Zaterdag 18 oktober op deze werkdag
waren 9 personen actief bij diverse
werkzaamheden en daarbij was het
een bijzondere mooie warme dag.
Vrijdag 24 oktober hebben wij een 10
tal sportieve mensen van Het Wielsum
mogen rondleiden. Zoals de foto laat
zien, lieten zij niet verstek gaan door
de regen.
Twee vrijwilligers aan het werk nabij pijp 4

Als herinnering aan deze dag kregen
allen een groene bidon mee.

Sporters van Het Wielsum (foto bezoeker)

Zaterdag 1 november, de Landelijke Natuurwerkdag, hebben 15 personen knot en
zaagwerkzaamheden uitgevoerd en ook
nu was het weer erg mooi weer. Ook het
ruimen van braam en brandnetel werd
gedaan. Deze mooie werkdag werd afgesloten met een heerlijke kop warme erwtensoep en roggebrood met spek.

De groene bidon (foto Rini)

Zaterdag 8 november hebben wij 38
jeugd natuurwachters uit Vught een
rondleiding door de eendenkooi gegeven. Tevens waren er 12 volwassen
meegekomen voor vervoer en kennis2

making met de eendenkooi. Er werden
4 groepen gevormd die na de inleiding
met een gids op pad gingen. Tijdens
de rondleiding lagen op een 4 tal
plaatsen opdrachten voor de jeugd. De
opdrachten die er werden gedaan was
luisteren naar de stilte, blad na tekenen en bast na tekenen, bomen meten
en als afsluiting een natuurschilderij
maken. Het natuurschilderij is een
zelfgemaakt kunstwerkje van in de kooi
gevonden bloemen en/of bladeren.
Hieronder enkele foto’s van de jeugd
met hun opdracht.

Zaterdag 15 november, een bijna zomerse dag in de kooi, zijn wij bezig
geweest met 11 mensen incl. 1 stagiaire met het verwijderen van braam en
brandnetel.
De volgende werkdag, 29 november,
bij een mooie maar koude zonnige dag
zijn wij met 8 mensen incl. 1 stagiaire
begonnen met het knotten van wilgen
nabij pijp 1.
Zaterdag 13 december een natte dag
in december zijn 4 vrijwilligers en 1
stagiaire verder gegaan met de werkzaamheden van de vorige keer.
Maandag 22 december was de laatste
werkdag voor deze vaste groep vrijwilligers. De dag werd besloten met een
gezellige bijeenkomst in de rietschuur
en als dank was er een voor ieder een
pakketje.

Luisteren bij de maquette (foto JNW Vught)

De maandaggroep

Zaterdag 27 december de dag na
Kerstmis kwamen 7 mensen onder
barre winterse omstandigheden helpen. Wegens het slechte weer werd
het werken een gezellig samen zijn in
de rietschuur met koffie en koek Ter
afsluiting hebben wij nog een wandeling gemaakt en genoten van de winterse kooi.
Het na tekenen van de bast (foto JNW Vught)
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Wandeling door de winterse omstandigheden (foto’s Rini)

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

Kijk voor actuele informatie op onze website : www.eendenkooimaaspoort.nl

Een kijkje in vangpijp 3
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