Nieuwsbrief 44, juni 2017
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 2e nieuwsbrief van 2017.
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden april, mei en juni gebeurd is of te beleven was in de kooi.

Actualiteiten
In april zijn wij begonnen met het renoveren van het mak hok. Dat is een
ruimte waar de kooiker zijn lokeenden
groot bracht.

Bij pijp 4 aan de voet van een oude es
zagen wij onderstaande paddenstoelen.

Naam onbekend (Foto Rini)
Renovatie makhok (foto Rini)

Op 10 mei brachten een 5 tal KBO leden een bezoek aan de kooi voor een
rondleiding. Het was een zeer zonnige
dag met veel jong groen in de kooi.

Op een van onze werkdagen zagen wij
een koppel Canadese ganzen met
jong.

Koppel Canadese gans met jong (foto Rini)

Pad bij de rietschuur (foto KBO)
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Op zondag 4 juni,1ste Pinksterdag, bezochten 19 personen en 3 kinderen.
Tijdens de rondleiding zagen de kinderen een dode vis, vermoedelijk een
verloren prooi van een reiger.

Op maandag 22 mei kwam de eerste
groep van BS school Merlijn op bezoek. Onder leiding van Marga werden
de kinderen tijdens een rondleiding
kennis van het kooibedrijf bijgebracht
en ook over de natuur in de kooi werd
uitleg gegeven.

Voorn (foto Marga)
Groep 1 BS Merlijn (foto Marga)

Verder zagen wij in een jonge populier
een rups en enkele dagen later was
deze zich aan het verpoppen.

Op maandag 29 mei kwam de 2e groep
van BS school Merlijn op bezoek. Ook
vandaag was Marga weer hun gids.
Ook konden de kinderen kennis maken
met het werk wat op de maandag door
vrijwilligers gedaan wordt.

Rups (foto Rini)

Groep 2 BS Merlijn bij scherpeind (foto Rini))

Op donderdag 1 juni kwam de laatste
groep van BS school Merlijn na de kooi
voor kennis te maken van het kooibedrijf en de aanwezige natuur in de kooi.

Enkele dagen later (foto Rini)

Groep 3 BS Merlijn bij kooihuis (foto Rini)
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Belangrijk nieuws:
Sinds 10 juni is onze zeer vernieuwde website in de lucht:
www.eendenkooimaaspoort.nl
De vernieuwde site is mogelijk gemaakt door de inspanningen van
Anne-Lise Ekers van:
www.yepdisgn.nl
Wij willen haar hartelijke danken voor het vele werk dat zij voor ons heeft gedaan.

Koolwitje (foto Rini)
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
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