Nieuwsbrief 43, april 2017
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 1e nieuwsbrief van 2017.
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en
maart gebeurd is of te beleven was in de kooi.

Actualiteiten
Het nieuwe jaar begonnen wij op zondag 8 januari met een rondleiding met
vaste begintijd. Tevens was er een
rondleiding voor de jeugd vanaf 7 jaar.
Alleen werkte het weer deze dag weer
eens niet mee. Het was miezerig nat
weer. Des ondanks bezochten 11 volwassen en 6 kinderen onze rondleiding.

Onderhoud van de kooi in de winterperiode zoals het maaien van het riet bij
een bevroren kooiplas.

Nico aan het maaien (Foto Rini)

Tijdens het maaien was er steeds toezicht.

Rut met uitleg bij pijp 3 (Foto Nico)

De toezichthouder ( Foto Rini)

Op 31 januari was de Eendenkooi uitgenodigd bij het jubileum van Jan de
Rond in het FC stadion. Tijdens de
presentatie van het boek Versier de

Marga met de kinderen (foto Nico)
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stad. Hier wordt in woord en beeld de
geschiedenis van 20 jaar vrijwilligerswerk in de stad getoond met ondersteuning van DIVERS.

Omgewaaide boom (Foto Rini)

Jan bekijkt het boek (Gerard M.)

Zaterdag 4 februari was het werkdag
en tevens kwam de JNW uit Vught
voor een rondleiding.

Omgewaaide rietmatten (Foto Rini)

Witte en Gele tril zwam (Foto Rini)
Vrijwilligers aan de koffie (Foto Nico)

Op zaterdag 11 maart de dag van NL
Doet. Ook de eendenkooi doet mee.
Rut met een groep JNW’ers (Foto Nico)

Tijdens het carnavalweekend was het
erg onstuimig weer in en om de stad.
Dit had tot gevolg dat in de kooi enkele
bomen en de rietmatten van pijp 3 zijn
om gegaan.
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15 Mensen hebben deze dag zich bezig gehouden met knotten van wilgen
en het planten van populieren, eiken
en zwarte els om zieke essen te vervangen. Ook wethouder Kagie kwam
de deelnemers aanmoedigen.

Zaterdag 18 maart was de afsluitende
opendag van het seizoen 2016 – 2017.
Op deze kille zaterdag hebben wij aan
15 bezoekers een rondleiding mogen
geven. Onder hen was een meisje dat
info verzamelde voor haar spreekbeurt
op school met als thema; de Eendenkooi.

Wethouder Kagie met Rut ( Gerard M.)

Op vrijdag 17 maart was er een bijeenkomst van vrijwilligers die het afgelopen half jaar regelmatig kwamen werken. Onder het genot van een hapje,
drankje en een praatje werd kennis
gemaakt met elkaar.

Start opendag (foto Nico)

Op zaterdag 25 maart bezochten 6
personen de eendenkooi voor een
rondleiding olv Rut.

Uitleg Valentijnsdag

Staand of zittend vermaken (Foto Marga)
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Stop Ons Speurwerk
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Genomen tijdens de rondleiding in januari

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig.
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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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