Nieuwsbrief , juni 2016
Stichting Eendenkooi Maaspoort
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Voor U ligt het jubileum uitgave, een mijlpaal in de geschiedenis, van de Eendenkooi
Maaspoort in het verleden de “Empelse Kooi”.
Evenals in de voorgaande nieuwsbrieven verneemt U het wel en wee van de afgelopen 3
maanden.

Actualiteiten
Begin april hebben wij een buizerd
kunnen spotten.

Zaterdag 7 mei waren wij en nog enkele andere organisaties uit Maaspoort te
gast bij de IAG sportdagen in de sporthal. Al snel was het duidelijk dat wij
hier weinig belangstelling zouden kunnen krijgen en besloten om rond het
middaguur onze stand te sluiten.
Jammer.

Buizerd op takkenril

Ook zijn wij deze maand begonnen
met het renoveren van het dak op de
rietschuur.

Begonnen met veel vertrouwen.

Maandag 9 mei onze wekelijkse werkdag in de kooi, werden wij verrast met
snelgroeiende gewassen oa. Gras en
fluitenkruid. Dat was een teken om de
zeisen eens aan te scherpen.

Nico en Arie vervangen het dak

1

De HAS studenten bij het begin van hun presentatie.

Chris en Wim aan de slijpsteen.

Ook dit jaar heeft de vos voor gezinsuitbreiding in de kooi gezorgd. Via de
camera hebben wij twee jonge gespot.

Eend met 4 kuikens op de kooiplas

Op donderdag 12 mei, de dag dat de
HAS studenten een rondeleiding voor
mede studenten zouden houden, zagen wij voor het eerst een fuut op de
kooiplas.

Een jonge vos op de takkenril.

Op 27 mei kregen wij bezoek van de
stichting ABC voor een rondleiding.
Deze stichting geeft Nederlandse les
aan iedereen die daar belangstelling
voor heeft. Vandaag kwamen zij met
buitenlandse cursisten voor een stukje
Nederlandse cultuur. Als start van dit
bezoek hadden zij een lunch door ieder uit zijn /haar geboorteland een gerecht mee te nemen.

Een Fuut

Omstreeks 9.30 uur waren de studenten en leerkracht in de kooi. Waar 4
studenten, die al twee maanden onderzoek achter de rug hadden, hen
ontvingen en de rondleiding verzorgde.
De studenten vertelde over hun onderzoek naar vogels in de kooi en ook
werd tijdens de rondgang de werking
van een eendenkooi uitgelegd.

Multi culturele lunch in de kooi
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Na de lunch werd de groep over 2 gidsen verdeeld voor een rondleiding. Er
was erg veel belangstelling voor het
werk en de natuur in de eendenkooi.

Afscheidsfoto

Begin van een wespennest.

Gezien in de vogelkijkhut

Maandag 30 mei een normale werkdag
dachten wij, maar het weer verstoorde
deze dag door veel regen.

De groep steekt pijp 4 over

Nico en Chris genieten van het natte uitzicht

Uitleg bij het kooihuis
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Op 3 juni heeft Rut een rondleiding
gegeven aan een 19-tal dames en dat
werd feestelijk gevierd in de kooi en
afgesloten met een lunch.

Marga met een aantal kinderen

Woensdag 22 juni verzorgde Marga en
Arie een rondleiding in de eendenkooi
voor de BS De Driestroom. Een 20-tal
enthousiaste leerlingen en hun begeleiders hebben genoten wat Marga en
Arie hun lieten zien en beleven. De
foto’s bevestigen dat.

Op de foto voor de lunch

Zaterdag 4 onze rondleiding met vaste
tijd. Rond 10.00 uur hadden al een
aantal mensen zich verzameld bij de
ingang. Na het sluiten van de poort
werden de aanwezige, 35 bezoekers,
verdeeld over de 3 gidsen. De aanwezige kinderen gingen met Marga op
pad.

Waterdieren bekijken

Rut met belangstellende bij de observatiehut

En tot slot een schilderij maken

Gezien tijdens de opendag
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Op zondag 26 juni was een rondleiding
in het kader van een familiedag. Rut
heeft die dag de rondleiding gegeven.
Tijdens deze middag zijn een aantal
fruitbomen ( appels) geschonken door
hen en op de noordborst gepland.

De eekhoorn

Pater van den Elzen heet 1 van de fruitbomen

Op deze pagina nog enkele waarnemingen die wij de afgelopen maanden
hebben gedaan.
De groene specht

Houtduif

Appelbloesem

Broedende eend in een knotes

De schildpad
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Gezocht:

Een secretaris M/V
Voor in de agenda:
Onze eerst volgende opendag is 28 augustus.
U bent vanaf 9.00 uur welkom.
De laatste rondleiding is om 12.00 uur

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
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