Nieuwsbrief 35, Maart 2015
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat
er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en of te zien was.

Actualiteiten
Tijdens een stormachtige 10e januari,
de 2e zaterdag van januari bezochten
een 20 tal mensen onze rondleiding
door de natte en winterse kooi.

Eerst genieten, daarna aan de slag (foto Rini)

Tijdens de vrijwilligersmarkt, georganiseerd door Divers in de Stolp, heeft
Rut Stokman (vz) de kooi vertegenwoordigd en contact gelegd met belangstellende over de activiteiten die in
de kooi plaats vinden gedurende het
jaar.

Gemaakt tijdens de rondleiding (foto Rini)

Ook de volgende werkdag op 24 januari begon met een sneeuwbui om
9.00 uur en dat was na een pauze van
een half uur over. En wij hebben toen
nog tot 12.00 uur met 8 mensen kunnen knotten. Wat een bijzondere belevenis was.

Gedurende de wintermaanden was het
erg nat in de kooi. De foto geeft een
beeld daarvan.

(foto Rini)
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Op de werkdag van 7 februari was het
goed en droog weer. 10 Mensen hebben die dag ons geholpen, waaronder
1 stagiaire en deze verraste ons met
het maken van een bijenhotel.

De dames luisteren naar Rut, bij het bijenhotel

Onze wildcamera zorgt voor bijzondere
beelden (zie onder).

Suraj met zijn zelf gemaakt bijenhotel(foto Rini)

Op zaterdag 21 februari een dag met
winterse buien zijn 8 vrijwilligers komen werken voor hun ontspanning en
voor het onderhoud van de kooi.
28 Februari was een extra werkdag.
Deze dag zijn de dames van serviceclub Soroptimisten Vught Lumineus
met 22 handen ons komen helpen met
het ruimen van overtollig blad in de
kooi. In het kader van HUM (Handjes
Uit Mouwen).

Een Canadese gans gespot

Begin maart zijn de eerste broedkorven voor de eenden geplaatst.

Dames van Vught Lumineus

Het plaatsen van een broedkorf (foto Rini)

Tijdens de werkzaamheden werden
ook vragen beantwoord en een kijkje
genomen bij het bijenhotel. Voor de
koffie hadden de dames gezorgd.

Zaterdag 7 maart, tijdens de eerste
zonnige lentedag, kwamen 11mensen
helpen bij het onderhoud van de kooi.
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Leerlingen planten wilgen (foto Marga)

Enkele vonden het jammer dat zij weer
pas in september naar de kooi kunnen
komen om lekker buiten bezig te zijn
om te zagen, ruimen en samen te zijn.

NL Doet in de kooi werd afgesloten
met een heerlijke kop erwtensoep geserveerd door Rut (vz)

Vrijdag 20 maart, de dag van NL Doet
en de zonsverduistering. Helaas was
van het laatste niets te zin door de mist
die boven de kooi aanwezig was.

Afsluiting NL Doet (foto Rini)

De volgende dag, zaterdag 21 maart
was onze seizoen afsluiting. Met als
specialiteit een kinderrondleiding.
De ingang met deelname vlag (foto Rini)

Om 9.00 uur werden wij er aan herinnerd, door aanzwellend geluid, dat
vandaag een 27 tal leerlingen van het
Pierson College ons zouden komen
helpen. Na de begroeting door Rut en
een korte uitleg van wat een eendenkooi is door Marga en het indelen van
de groepen zijn zij aan de slag gegaan.
De werkzaamheden bestonden uit
zaagwerk en het planten van jonge
struiken en bomen (wilgen).
Gidsen wachten op de eerste bezoekers

Helaas was het een natte en troosteloze ochtend die niet uitnodigde om de
kooi te bezoeken.

Enkele bezoekers over pijp 4 (foto Marga)
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Hierna treft u nog enkel foto’s die gemaakt zijn in de afgelopen maanden.

Gelukkig konden wij 18 mensen wel
laten genieten van dit mooie stukje
natuur in de stad. En onderleiding van
Marga hebben 5 kinderen kennis kunnen nemen van het kooibedrijf en de
natuur daar om heen. Een van de laatste bezoekers bracht zijn kooihond
mee om kennis te laten maken met wat
zijn collega honden in het echt moeten
doen.

Winter in de kooi, pijp 1 (foto Rini)

Kooikers hondje (foto Henk)

In maart heeft ook een staartmezen
paartje gekozen voor de eendenkooi
om een nest te maken.

(foto Bresser)

Jong blad (foto Marga)

Maandag 30 maart zagen wij de eerste
Pinksterbloemen in de kooi, maar het
was te koud voor het oranjetipje.

Nest staartmees (foto Bresser)
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TIP:
Op 4 juli 2015 is onze volgende rondleiding met vaste tijd 10.00 uur
30 Augustus onze seizoen opening met rondleidingen

Gezocht:
+ Een web beheerder (v/m)
+ Een secretaris (v/m)

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.
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Donaties zijn welkom op onderstaand bankrekening nummer, t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort
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Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854
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