Nieuwsbrief 41, september 2016
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 3e nieuwsbrief van het 2016. Als u deze nieuwsbrief ontvangt zijn wij al
enkele weken met het winterseizoen 2016 – 2017 bezig.
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden juli, augustus en september gebeurd is en te beleven was in de kooi.

Actualiteiten
Op maandag 4 juli bezochten 25 vrijwilligers van ABC leer meer een bezoek aan de eendenkooi. Hun bezoek
werd afgesloten met een drankje en
een hapje. Dit bezoek was tevens het
jaarlijks uitje voor de vrijwilligers.

Op 5 juli heeft Rini bij de HAS de presentatie van Simone, Iris, Sofie en
Diede bijgewoond. Deze studenten
hebben vanaf februari onderzoek gedaan in de eendenkooi naar de soorten
vogels die in dit biotoop leven. Zie onderstaande presentatie.

ABC tijdens en na de rondleiding
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Op 22 juli verzorgde Rut een rondleiding voor 10 personen.

In de nacht van zondag (28-8) op
maandag (29-8) bleek aan de oostzijde
een grote populier het lootje te hebben
gelegd. Deze lag gevaarlijk over de
sloot in de koeien weide. De gemeente
(BOR) heeft zorg gedragen voor een
snelle opruiming op dinsdag (30-8).

Op vrijdag 5 augustus hebben wij, Rut
en Rini, voor de middag en in de middag rondleidingen gegeven aan de
deelnemers van de zomerschool uit
Heusden.

De omgewaaide populier
Zomerschool Heusden bij pijp 4

Een week later, 12 augustus, bezochten de deelnemers van de zomerschool uit ’s-Hertogenbosch de eendenkooi voor een excursie.
Zondag 28 augustus hadden wij een
opendag als startsein voor het kooiseizoen 2016- 2017. Bij stralend zonnig
weer hebben wij ruim 50 personen van
de eendenkooi kunnen laten genieten.
Daaronder waren bezoekers uit Ammerzoden en Kaatsheuvel.

Het laatste stuk van de boom wordt afgevoerd

Bij controle eerder dit jaar bleek de
boot lek te zijn. Na de opendag is men
begonnen met reparatie van de boot.

Arie en Nico bezig met reparatie

Op zondag 4 september heeft Rut een
besloten rondleiding voor een familie
gehouden.
Zaterdag 10 september was onze eerste vrijwilligersdag van het nieuwe seizoen. 10 Mensen zijn bezig geweest
met het verwijderen van overtollig
groen.

Bezoekers bij het kooihuis
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Woensdag 14 september bezochten 4
personen van Omron de eendenkooi
voor een workshop en die werd afgesloten met een rondleiding door de
kooi.

Workshop Omron

Onze volgende werkdag 24 september
waren 4 personen aanwezig om vooral
maaiwerk te doen.

Genomen 2016

Ook in de eendkooi komt de essentak
ziekte voor. Een groot aantal bomen is
aangetast zoals de 4 oudste essen bij
pijp 4. Hieronder ziet u 2 foto’s die het
verschil laten zien.

Tip:
Als er iets te vieren valt en er is geen
kurkentrekker voorhanden. Dan is dit
de oplossing.

Genomen 2008
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Gezocht:

Een secretaris V/M
Voor in de agenda:
Landelijke Natuurwerkdag zaterdag 5 november.
(Aanmelden verplicht info@eendenkooimaaspoort.nl)

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

Foto gemaakt tijdens de opendag door een bezoeker
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